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Motinos, vaktuokyte savo
vaiku, o ypatingai dukterim
Cliicagoje dingo ne žine kur
“Katalikas ne gali būti So keturiu metu Elzbieta Parobecialistu”, teip tvirtino Rev. T. kiute, kuriai motina pavėlino
F. Coakly. sekretorius bisku-1 ejti pas “diedienia.” Mergaite
po Canevin. laike kalbos lai iszejo ir daugiau jau nesugrį
kytos. Szv. P. Marijos moks- žo. Visi stengimai policijos ir
laineja Sharpsburg. Kunygas detektivu nuėjo ant niek, nes
Coakly kalbėjo:
mergaites nesurado.
Baisus
“Jago dirstelesim in kate yra tai skausmas tėvam.
kizmą krikszczioniszko moks
lo, klausimas po klausimui, o
Iszradimas ogarsingos
lenkes
a
priliginsime K.atalikiszka mok
(
'nrie-Skladovskienes,
žino
sla su socialistu mokslais, tail
mas
kaipo
“
radium
”
,
da
pasi
nusistebėsimo besjaliniui tolumu kokis skyrė Katalikus nog liks garsingesniu isz priežas
mokslo socialistu. Socialistai ties nauju atidengimu profeso
užgyna esybe Kristuso, bažny- riaus Gabrielaus Petit Pariczia ir pradže grieko, reikalin
žiuje. Profesoris Petitas davegumas muso iszganimo ir visu
da buk radium yra nog senei
mokslu katalikiszkos bažnypajeszkomas vaistas ant atnau
czios.”
jinimo ir prailgimo gyvasties.
Padare jisai iszbandimus ant
Rinkimai in PhilailelĮ»liijos
seno pusgyvo arklio, kuriam
archidiecezija naujo arcivysinezirske po kailu dvi dožas
kupo, eina nespareziai. Po
radium in giarkline gysla.
piežiaus padavadymai ir noras,
Arki is staigai pasveiko in kė
nesusitaiko su Amerikos kata
lės dienas ir suvis persimainė.
liku bažnyczios dignitatoriais. Pradėjo atgauti pajėgas o in
Koksai ir kaip greitai bus pas
kėlės nedelias pradėjo ejti jau
kyrtas vyras in ta dinsta, sun niu, pradėjo tukti o szendien
ku numanyt.
arklis drūtas kaip buvo kePopiežius žiūrėdamas in Su
liolekos metu adgalios. Da
vienytu Valstijų katalikiszkos bartės profesoris Petit daris
bažnyczios žingsnius, turi dau savo iszbandimus ■ ant žmonių
ginus nesmagumo, negu su ka bet ar pasiseks atnaujinti se
talikyste Prancūzijos, Portu
nus tai nežine. Laukime!
galijos ir Iszpauijos.
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' Brokeris sudegė, 150 anglekasiu pavojui.
Srantou, Pa.— Dydelis bre

Už savo piningus, 4 nede keris prie Gypsy Grove kasyk
lias kalėjime.
lu Dunmore sudegė lig pama

Metas XXIV

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

Philadelphia, Pa.— Neper tu. Isz pradžių radosi dydeliam Mariavilai žeme perka.
Varszavos ir Plocko guberseniai pavyko czionais nepa pavojuje 450 anglekasiu kurie
prastas atsitikimas. Vienas radosi kasiklosia, bet iszsisau- niįuose mariavitai-kunigai nu
grinorius žmogelis siuntė per gojo nog užtroszkimo per iszsi pirko du dvaru, kame leido
paczta Lietuvon pinigu. Apli gavima isz kasyklų per tuneli gyventi valstiecziams mariavikacija tas žmogutis pripildyti konia milia kelio nog degan- tams.
kad nemokėjo, tad jisai nuėjo ezio brekerio. Bledes ugnis pa
Apgaviku aresztas.
pas Ignotą kursai pripildė ir dare ant $25,000.
Saratove aresztuota būrelis
pinigus iszsiunte. Po nekokio
11 pasažieriu ant vieno apgaviku, kurie padirbdavo
laiko, pinigai gryžo ir jisai nu
arbata.
bilieto.
ėjo atsiimt. Paczte klausė jo—
Apgavikai vieton arbatos in
Muskogee, Okla.
Mrs. P.
kur gyvenai kaip siuntei pini
Scott tomis dienomis keliavo pakietus po firma “Karavan”
gus? ant Washington Ave.
indedavo arklio pamotu.
po No. 1.000 Paeztos bran- ant trūkio su vienu bilietu ir
Už uzmiisziina savo žmo
czius netoli prie Washington 13 vaikais iu czionais. KunMes, vaikelei, tankei prate
duktoris priesz tai pasiprieszinos ir dvieju dukterų.
Ave. tai žino kad tame daikte
esame rėkt ant dvasiszkuju,
Odesoj grapas Seibor-Choniekas negyvena, ten yra tik no, jog ant vieno bilieto tiek
kad juos užlaikyti kasztuoja
keliauna pasažieriu nes motere chifcki už užmuszima savo žmo
fabrikai; ir da karta jo pa
mums daug pinigu. Tiesa kasz
klausė isz kur siuntei pini darode isz szeiminiszkos kny nos ir dvieju dukterų—teismu
tuoja. Bet užlaikimas karezegos, kuria paėmė su savim, jog nubaustas 3Į metams aresztangus? tas vėl teip sako. Tuomos teip-pat kasztuoja, nes,
jaus nusiuntė žmogų pažiūrėt visi vaikai yra jiosios, o ne vie tu rotosna ir atėmimu pilietiszkad salunykas galėtu gerai su
in fabriką po tuom No. mažu nas ne turi daugiau kaip pus ku teisiu.
savo bizniu iszejti, tai turi nog
ten dirbo tas siuntėjas pinigu, Įlenktu metu. Toji motere iszjio žmones iszgerti ir iszrukyti
Už atsiminimus.
už kokius 4,5,6 tukstanezius
Baronas Uchida.
fabrike dažinota, kad su tokia tekejo už vyro kada turėjo suSziomis dienomis Opoczkoj
doleriu
in metus. Tai jagu
pravarde niekad nieks nedir virszum 10 metu o iu ta laika paliuosavo isz kalėjimo tula
Ambasadoris isz Japonijos in Amerika, kuris tvirtina
turėjo 1!) vaiku isz tu 5 kartus
tiek pinigu iszleidžiame ant
bo.
Telepneva. Ji buvo nubausta buk vainos terp Ameriko o Japonijos niekados ne bus, nes zbitku,—■ tai po teisibei mums
po trinukus, 2 kartus po dvi
Žmogui ne tik pinigu jo ne
apskriezio teismu 7 dienomis japoniecziai yra labai prilaukus Amerikai.
patiems butu negarbe ir geda,
linkus. Pirmutiniai dvilinkai
davė, bet suaresztavo ir patup
aresztn. Už ka? Už tai, kad
jagu mes savo kunygams ne
numirė, tris turi tik po 4 ir
de kaipo apgaviku. Arsziausei
sveika,■ auga
20 pietų atgal, kuomet ji tu ILGALIEŽUVES
a ogerai,’ tai nori suteiktume tinkamo irszvaraus
tai buvo, kad jisai nemokėjo, puse metu, du po 3 ir puse, tris rėjo vos 17 metu, tūlas Lochogaut dovierennasti kad galėtu užlaikimo ir pragivenimo. Vi
po 2 ir puse, tris po 1 ir puse
MOTERES. atimt ta 100 rub. auginimui sur ir visuosia dalikuosia nu
kitaip kaip tik lietuviszkai.
vas ja norėjo pabueziuoti, bet
žiūrėkime ant kitu katalikiszo du po 6 menesius senumo.
Paszauke ungariszka žydą už
mergaites.
ji jam nesidavė ir sudavė žan
ku tautu Amerikoje apsigyve
Kurni liktorius net už galvos
Vyrai
niekados
nebūna
to

tlumocziu ir tas nesusznekejo,
Kazys toki praszyma skubi nusiu, kuriuos kur-kas jau
dą n.
pasiėmė
ir
daugiau
moteries
na ir žmogus cipeje laikomas.
Tai viskas buvo jau seniai, kiais inkyreis liežiuuinkais, ko no išzpildyti, tuojaus užmokė mus pralenkė ir daug augszneergeliavo.
Klausinėja kur tu dabar gy
o tik dabar Telepneva teise, kiais yra bobos, o prieto tai jo 5 dol. už sutaisyina dovie- cziau už mus stovi, o neklau“Žvaigžde” 10 metu sukak veni? tas vis mosikuoja Wash Aiiglekasis papaiko angleMilvvaukees socialistai gavo
mat dalykas tame, kad Telep prisideda maiszai melagyseziu. ren nasties, iszeme metrikus sikime jokiu savo tautos nai
kintoju, . jokiu iszbegusiu
si in nelaiką ant urėdu. Geide tuviniame No tarp daugumo ington. Ave. No. 1000. galu
kasik losią.
neva, jiename susirinkime at Tokios liežiuninkes bobos, ne ženybu viską iszsiunte savo
parodyt svietui, buk už jin vai paveikslu, intąlpino paveiks gale sumislyta kas rasze jam
Scranton, Pa.— Juozas Vo- siminus apie savo praejti iszsi- yra abelnai visos, bet yra ju moterei Kazienei kad anoji in Amerika isz maskoliszku
dimo nesiras ne vienas darbiny ią pirmo Amerikoje kunigo aplikacija, dasižino kad Igno sotickis staigai papaiko kasyk- tare, kaip ji vieton pabuezia- didele dalis. O jeigu tokia Rė atėmusi pinigus augytu in ma kanceliarijų juodkalnieriu jukas be darbo. Tuomkart ki lietuvio Andriaus Strupinsko tas; tuojaus detektyvas pas losia Central laike darbo. Ka vimo. Lochovui užveže per žiui niūkė atvykusi amerikon, res inmesta mergaite. Atėmė dosziu, kurie nesuprasdami sa
taip viskas susitaikė, nes szen- pavidinant ji ex Marijonu, [tai Ignotą atejas parode aplikaci da bosas priėjo prie jio ir pa ausi, na Lochovas ir patraukė kiek czion pagyvenusi sugrysz liežiuninke davatka tuos pini vo paežiu kvailybes ir aklibes
ta Lietuvon, tai maiszus mela gus, pranesze Kaziui in Miners nieko daugiaus nesumano, kaip
dien ne turi darbo 20 tukstan- yra buvusiu Marijonu, o to ja klauseut ar tu raszei szita liepė jiam dirbti, tasai atsigri- teisman Telepneva.
gyseziu Lietuvos žmonėms ap ville kad viskas gerai pinigai tiktai iszjuokti musu tikėjimą
cziu darbinyku mieste Mil linus iszsižadejusiu to zokono. aplikacija? Asz, atsake. Czion žes su piktumu paszauke in
waukee. Tieje neužilgio pra
Kunigas Audrius Strupins- Ignotas aplikacije rasze, bet bosą:
Isz Visu Szaliu- dalina.
jau atimti, o kad mergaites ne ir dvasiszkus. Mes kovodami
dės szaukti:
“Panem et ei kas teisybe buvo ex kunigu žmogų tikrai nepažysta. Paė
Viena tokia tikra melage kuri nepranesze ir, Kazys isz su savo kunygais, atsimesdami
“Asz dirbsiu kada man pa
nog savo tikėjimo ir bažny
Aukos džinuos.
cense (duonos ir perstatimo!) arcivyskupo Ryan archidiece- mė detektyvas Ignotą, nuvede tinka. Kasyklos priguli prie
parsibelde Lietuvon jau senei, važevo isz Minersvilles in In czios nepasikialsime, bet da
teip kaip szauke rimiszka vi zijoj nes jis ji suspendavo, bet pas ta žmogų kad szis iszklau- manias dabar, o tokiu nususė
London.— Pavietre juodos bene bus apie 12 metu atga diana nežinodamas kad jo mo greieziaus ant juoko kitoms
suomene, kada rimiszki Ceza ne ex Marijonas. Tas žmogus sinetu kodėl jisai svetimu pini liu bosu kaip tu neklausysiu. mirties prasiplatina baisei po lios; ji paliko savo vyra Kaži tere davatka melavo ir gal da tautoms liksime ir tarp sveti
rai persistatė save už galingiau neatsižadejo Marijonystes ik gu reikalauja. Ignotui tas žmo Ejki in ofisą atsiymti užmokės visa Indija. Ana diena randas Amerikoj, o jije nusiskusdama dabar jisai nežino; žine suseke mu tautiszku gaivalu iszniksisius ant svieto.
smert, ir ji su jo baltu abitu gelis vėl ta pati sake ka pacz ti. Asz tave praszalinu nog apgarsino kiek žmonių pražu kad serganti ir serganti, tai inkeleta metu svetimas žmogus me. O del to visokį neteisus
inkase žmones in žemele Szena te. Dasimislyjo: Paėmė isz ei darbo.”
vo nog džumos, praejta mene važiuot nori in Lietuva, Suval davatkos pažystamas visai neti vadovai, visoki “teplotojei”,
visoki isz Lietuvos pabėgėliai,
“Tevypes” 16 ^do. su di dorio lietuviszkose kapinėse. peš ta žmogų, sykiu detektyvas
Nelaiminga uždare paikszu si. Kaip parodo tasai [suraszas kų gub. Mariampol paviet. ke tai isz paszneku su atvyku striukiai, kurie begediszkais ir
džiausiu intempimu atkreipė Jisai nors buvo suspenduotas, ir Ignotas ėjo su juom kad pa name.
tai džuma užsmaugė in laika Javaravo vals. in Igliszkeliu siu grinonumi.
bedieviszkais
rasztpalaikeis
in save akis lietuviu ne tiktai bet zokono Marijonu pereigas rodytu kur tas No 1000 ant
praejto
menesio
95,885
aukas.
kaima.
Vyras
Kazys
ja
palei

atitraukia
mus
nog
tikejmo ir
Tas
pažystamas
didei
dyvyNelaime ant geležinkeliogyvenaneziu Amerikoje, bet pildė kaipo zokoninkas Mari Washington Ave.
Vasario menesije pražuvo 45,- do Kelionėn nors buvo nesezia. josi kad davatka liežiuininke iszjuokia musu dvasiszkus yra
Easton,
Pa.
—
Specialiszkas
ir Europoje.
jonas, ji suspendavo tiktai ar508 ypatų.
Sztai žmogus atvede prie
Na pažiūrėsime ka toji lie- melagingai puikiai vyra priga tikrais naikintojais ir užmuszejais musu tautos, kurie pusNuostaba, da tarp lietuviu civ. Ryan, o ne jenerolas zoko stubos kur gyveno, ir parode trūkis kuriame radosi 169
vo.
žinninke boba isztaiso?!
galviszkūs meszlaraszczius mes
nematyta, didesne negu 16 no Marijonu, tai kokiu bildu kad Washington Ave. ir No. daraktorkos keliaunanezios isz Musztine pasikeleliu su
Važiojant laivu pagimdė Ka
Panaszi kita tokia liežiui iszpirkinedami ir skaitydami
kiuiszku vaisku
Seime skylimas Susivienyjimo galima butu vadyti ji ex Mari 1000. Mat namas buvo aut New Yorko in Washingtona
Hongkong, Kinai.— Can- ziene mergaite, toji tuojaus mi ninke dar nesenei isz Philadel- nieko daugiaus nenuveikiame,
iszsiverte nog sztangu arti
in dvi pusi, nes anuomet 1600 jonu ?
pat kampo So. St. ir Washing Martins Creek, N. J. Du vy lone pasikelelei padare revo- re ir tapo iu mares inmesta. phijos iszvaževo Lietuvon in vien tiktai užsikrecziame ir pa
skilo, o dabar 10 tukstaneziu
Kada žmogų apleido lietu- ton Ave. No. 1000 priskaito- rai ir viena motere likos už- lucionieriszka pasikelima prie- Lietuvon parvaževo viena sau ta pati valscziu Javaravo ir tis su pusgalviszkomis svajonė
žmonių ne skyla pusiau, bet
mas ulyeziai So. Front, o tas muszti o septiniu nesuranda— szais randa. Suvirszum 300 re- kaip ir kad iszvaževo. Ameri gauta žinot kad toji boba ten mis ir ingauname apie visu
traukėsi szalin pats ir, kas žiu viszki ir kiti kunigai, ji maiti
žmogus skaitė prie Washing gal yra numiria,— penkesde- volucionieriu likos pažeistais koje jije gyveno ir apsiženijo parvaževusi priplempe viso daliku stovi adbula ir kreivano
žmones
darbininkai
ir
asz
ar liksis pilnu sąnariu puse.
buvodamas su juomi vienoje ton Ave. ir tokiu budu buvo szimts likos pažeistos. Keturi ant szalies “bekasiniu” (nes miestelij Minersvillej, Pa kur kiu nebulnycziu apie Ameri galviszka supratima, nesznekant jau. api tai, kad ir pi
klaida.
vagonai sudege o gal su jais ir teip likos praminti tieje ka nu tuom laik buvo būrys valna- kos lietuvius.
Daugelis moterėliu mėgsta stuboje per 3 menesius, maningu nemažai ant veju iszmeKada žmogų pamate gaspa- nesurandomi pasažieriai.
sikirpo nog gaivu kasas). Keli maniu kiti-gi žmones stiprus
Nėra bjauresnio budo kaip tame ir dagi grieka ant dupapuoszti savo galva svetimais cziau kad jis visus poterius ko
dine suszuko balsu. Kur tu
Vėlesni telegramai skelbe Žalnieriai lilsos užmusztais- katalikai, ir tuom laik tai ren būdas liežiuininko, o ju dau- szios pelnome, kadangi sulig
plaukais ir paezios nežino, kilis Marijonai kalba kalbėda
buvai dingės?
vo
neapleisdamas
ne
vienoj
buk iu penkioleka ypatų pra Revolucionieriai užklupo ant gė statyt lietuviszka bažny- giausei randasi tarp moterų. žodžiu Paties Juzuso Pono, už
koks kartais baisus pavojus
kiekviena netikusi, tuszczia ir
Po patyrimo viso, paleido
žuvo—kelioleka sudege degan- vice karalaus palociu uždeg czia. Kaziene paėjo isz eiles da Liežiuininkas arba liežiuinin nereikalinga žodi atsakima iszjoms gresia. Sztai Berlyne tūlo dienoj. Taigi jisai buvo pilnas
žmogų nekaltai už jo pinigus
vatku
o
Kazys
biski
valnamaMarijonas
o
ne
koksai
ex.
dami
jin.
ke,
isz
adatos
skaldo,
pripildo
cziuosia vagonuosia. Kiek isz
advokato žmona, nusipirkus
duosime priesz Dieva.
prasėdėjusi, ir pacztas pinigus
Revolucionieriai buvo apsi- nis: parvaževusi boba, skelbe vežimus visokiu melagyseziu
Kunigas Andrius ^trupinsviso pražuvo, tai da negali spe
svetimus plaukus užsidėjus,
Supranta gerai visoki “teatydave.
ti, pakol ne dažinos visu pra ginklavia in greit szaunamus žmonėms butus ir nebūtus daik kur kitos yra net kenkenezios plotojai” tusztybe savo pusapsikrėtė bjauria iszpylimo li kas, tai pirmutinis suturėjus
Taigi už savo pinigus tupė
karabinus ir bombas. Po ke tus: jai rodėsi kad visi kiek žmogaus gyvenimui.
vardes.
ga. Amerike teipo-gi buvo tirsztos Shuylkill paviete liegplviszku, sėjamu tarp mus,
jo 4 nedelias kalėjime.
liolekos valandų sumiszimo, Minersvillej buvo lietuviu, yra
Kada toji boba gyveno Phi- vaikeliai, socialistiszku arba
keletas tokiu nelaimingu atsi tuviszkos kolionizacijos.
Iszkase piningus.
pasisekė policijai apmalszyti szliuptarnei, bedieviai, įsztvir- ladelphijoje, tai tarpe bobų
tikimu.
auarkistiszku svajonių, kurias
Savo laike taps pakeltas Motina užinusze duktere
Canonsburg, Pa.— William pasikelelius.
keliai ir 1.1, nepertikrino ja
ir pati save.
sutaisydavo
paskalas
tokias,
Sako, kad dabar invairus klausimas apie ta kunigą platikrus mokslas jau seniai atine
J. Grier, kasdamas darželije
ne statymas bažnyczios, jije kad kitos kuo nesieziupryna- te, iszrode visa j u bepainatiszDrebėjimas žemes.
pirkliai važinėja po Kynus ir cziaus.—S. K.
Grand Rapids, Mich.— II. rado penkes bumaszkas po $5.
sake kad bažnyczia jie stato vo. Apleido kada Philadel kuma ir pragaiszti,— vienok
Adlesburg, Austria.— Pakerpa plaukus nuo maro nuLutziene, 37 metu motere, pap nes buvo jau labai supliszia.
tyczioms: prie tokiu priskaitė
phia dar džiaugėsi kad ragana nesiliauja visoki “tautiecziai ir
mirusiuju kyniecziu. Del to
jovė savo 7 metu dukriuke Elz Nunesze in banka, kuri nusiun kalneja Stancer, davėsi jausti
net tikra savo seseri Vincienia.
vienibininkai” kvailioje ne
boba iszsineszdino.—T.A.
moterėlėms juodu plauku la
nepaprastas
drūtis
drebejimo
bieta
o
po
tam
pati
atėmė
sau
te in Washingtona ant sumaidėlto, kad jie patis in savo
Trumpi
Telegramai
Minersvillej tuomet gyveno
bai reiketu sergėtis, nes kar
gyvaste per nusiszovima. Vy nimo, o tomis dienomis aplai- žemes. Terp gyventoju pakylo
kvailybia tvirtai tikėtu,— ka
lietuviu isztos pat apielinkes
tais gali ir maru atsikrėsti.
§ Hongkong, Kinai.— 30 ras dirbdamas ant nakties pare ke penkes naujas bumaszkas sumiszimas. Pradėjo apleisti kur parvaževo liežiuininke
Nemokėk dykai 810.00, dangi joks žmogus krikszczionis sziek-tiek apskritai apszpasikeleliu, kurie užsidarė ar- jas namon rado abudu lavonus po $5. Kokiu budu piningai savo grinezes, bėgdami nog davatka Kaziene, kaip tiek
viestas, negali in ju pusgalvisz
Patylomis eina gandas, buk sinole likos sudegintais, kada ant lovos. Priežastis teip bai tenais radosi tai ne gali inspe- baisios mirties. Apie bledes,
•Apsigarsintoju.
Jeigu
apser
inpasokojo liežiuninke Kazie
kas
svajones tikėti,— bet dėl
ti.
padaritas per drebejima, nieko
gate liga, tai eikite pas savo
“Tėvynės” dabartini redakto padege arsinola randaviszkas saus darbo, buvo sumaiszimas
ne, tai gimines ar tėvai Miners miesto daktara.
to,
kad
toks jiu kvailiojimas
nedanesza.
rių Vidika Centro komitetas vaiskas.
proto.
villes lietuviu juos priskaitė Jaigu turi dantų gėlimą: kor jiems patiems gera pelną atga
Pabėgo.
norejes už koki tai dalyka be
brolis Juozas Barauskas apie
Aut pardavimo.
pražuvuseis kaip sodomoj ir mis ant kojų, tai gausi po 5^ bena. Jie mat žadėdami žmo
Pastatys inilžiniszka bro 40Mano
§ Bangor, Me.— Nedeloje
m. senumo, apie G pėdu aukszlaiko isz kojų iszverst, bet da
Gomoroj. Pažiūrėkime kaip gyduole. Jaigu nepagelbetu nėms rojų ant žemes, kaip
Puiki
balbierne
(barber
szakeri
in
50
dienu.
czio, juodi plaukai, rudi ūsai, raudo
Vidikas pasilikęs nors ik Sei sudesre 16 namu isz nežinomos
no veido, vidutinio sudėjimo, kalba pe) su visoms noezinoms, 3 szelme davatka toliaus savo bus sugražinti piningai. Teip dvasiszkieje iszniks ir sutverti
St.
Clair,
Pa.
—
St.
Clair
mui. Ateiteje redaktoreis “Tė priežasties. Bledes ugnis pada
Lietuviszkai, Vokiszkai, žydiszkai ir
gi iezsius placzes informacijas
Coal Co. neužilgio pradės sta biski Angelskai, sziauczius. Pabėgo kreses, zerkolai, britvos, pik- Kaži prigavo.
“lietuviszka laisva vieszpatysvynės” busią statyti ir reko re ant keliolekos szimtu tuks
Jie dažinojo, kad jos vyras no ko plaukai slenka ir plin te”, kvailiems labai patinka,
tyti viena isz didžiausiu breke Nedėlios anksti ryta, paimdamas nog czerei, ziegoris ir t. t. ir t. t.
ka,
pleiskanų
atsiradymas
ir
menduoti isz Cliicagos Laukis taneziu doleriu.
manes piningu ir drapanų. Paliko Parsiduos labai pigiai ba loc- Kazys priesz ėjimą in Ameri
riu szioi aplinkine in vieta su tevyneje
nupuczkave veidai. Tukstan- kurie ingave vilti ir tikra ti
paezia su vaikais. Paeina
ir isz Broolyno Szirvydas.
degusios.
isz Suvalkų gub. Seinų pav. Kapezia nininkas turi apleisti miestą ka paskolino ‘[vienam žmogui czei dekavoja už dyka rodą. kėjimą iu jiu žadėjimus jiu
§
London.
—
Kas
tokis,
szoSzeip ar teip, prie sziandieni100 rub., atimt jije be vyro Baszyk tuojaus aut adreso:
Brekeri ketina pastatyt in miesto kaimo. Jeigu kas jin pamatys Dasižinokyte ant adreso:
rasztpalaikius iszpirkineja už
nes sistemos redaktoris prie ve tris kartus in ciesorių Wiltegul maloningai apie jin duoda ži
Gratis Specialists
P.
Brundza,
negalėjo,
tai parasze savo vy
brangius piningus ir suteikia
laika
50
dienu,
paprastinai
nia ant adreso:
(eg op
“Tėvynės” tikti negali jokis helma kada tas radosi ant sa
rui graudžia melaginga gro- Box 106 Sta. W. Williamsburg jiems gera gyvenimą.
206 E. Centre St.
Wm, Barauckas,
brekeris užima szeszis inenenevo
laivelio
kuris
plauke
arti
del cenzūros kietumo.
Brooklyn, N. Y.
Box 216
Gilberton, Pa.
Gloverso Maineris.
(l° St)Shenandoah, Pa. mata kad gimusi mergaite
sius ant pastatimo.
Kurfu.

GLOVERSOAINHII&

RAZBAININKAS
MATERSKIS.

TikAntTrumpaLaiko!

VADAS PIKTADARIU.
Aut kelio vedanezio isz Ostrovo in kalisziu, vietojo, kur
da ir dabar pasilyko ženklą'
priesz amžinu gyniu, stovi
pati viena karczema, vadinama
“Gaidukas” del to teip žmonis
vadyna, tai visaip žmonis nusz
neką. Badai priesz keloleka
metu, szynkorius, turėdamas
susineszima su razbaininkais,
atsuks no pisztalieto vieno pakelevingo, jog tai laike užpuo
limo ne galėjo užszaut ir gin
tis lykosi per razbaininkus
užmusztas ir del to dabar teip
vadyna.
Toja aplinkinėje slapstėsi
Su vasara moters pradeda atsigaivyt,
per daug metu garsingas cieloSavo vyrams dyvonus liepe iszkratyt,
ja aplinkinėje dydlenkijos,
Jago liepia sunelui kaili iszpert
razbaininkas Matersku, api
Tai tėvas kone pats pradeda verkt,
kuri ir da szedien senesni žmo
Nes tegul pati divonus jiant liepe iszmu-zt
nis apsakineje.
Tada isz piktumo galėtu jiaja užmuszt.
Api pleszimus ir baisy bias
— Kur jin sūnelis?
Moterskio butu galema kėlės
dydeles kningas paraszyti, tar
Nepažinstamas
dyrstelejo bėjo kada turėti: o cze mislipo ir bujojo tosia szalysia per ant kaimuoeziu su paniekini no api insitaisyma naujos szledaugeli metu ir buvo baidy- Imu ir tarė:
kės, kurioje pasirėdžius Jonukla ne tiktai keleiviu nes ir
— Esate szeszkai, bailus kui patiks. Pribuvus žinomais
visu gyventoju aplinkinėje sze kaip zuikei, ne yra ka su jumi takeleis del saves, už puse ady
tik viena paduosime, pagal szneket.
nos iszejo in kadugyna, no kur
apsakymu tebyris savinyko
— Ka ? Ar mes szeszkai!— jau buvo matytas kalnely?: tokarezemos “Gaidukas” kaip paszauki kaimuoezei ir keli isz į ji vieta iu kur ėjo.
Senas, szimtmetinis szmotas,
per narsa vienos mergynos Ma Į juju stojo no vietų ir kerszyterskis ir jiojo draugai lykosi ! darni prisiartino prie nepa- stovėjo ant snnltinestusztumos
s-—
suimti ir in rankas valdžios žinstamo.
dydelei iszkerejas, o aplinkui
— Na, na! ne teip smarkei,, vieszpatavo dydžiause tyluma.
paduoti.
Bus tam api 60 metu, toja —tarė ne karezezuodamas pri-; Mergina apsidairius in visas
karezemoja radosi keloleka buiszas—žodžei nieks ne žen-. szales, selyno atsargei pas me
žmonių. Apart', szinkoriaus, klyną, parodykite, jog ne esa di, kad'sztai ižgirdo koki tai
jiojo paežiu ir sūnaus, kaipo te szeszkais, o tada intikesiu susznabždejyma bruzgynuosie
ir merginos tarnaites Sedoje in jusu drąsą. Szitai piningai Susitaikius,
norėdama daant suolu aplink stala ūkinin i ir iszemi isz kiszeniaus penkis sižinoki, ka tai galėtu būti
kai ir kokis tai nepažinstamas sidabrinius’dolerius, o padejas per priežastis, paregėjo pripetingas vyras ir dygtai sut ant stalo priesz save tarė:— riszti arkli prie medžio, pabal
vertas. Buvo tai pakelevingas. Katras isz jus dabai' tuojaus nota, ir'dydeli punguli pririszToji tarnaite da buvo maža i eis pas Klonowskos Katina, ta.
mergiuke, kada ija priemi I padarys su kirviu ženklą ant
Žmonių jokiu ne buvo ma
nevos už augytine, o teisybe ąžuolo ka ten auga ir atnesz tyti.
pasakius už, tarnaite, kuri už man nulaužta szaka, tai pa
Ne turėjo laiko ylgai vylne kam tykusi vyrala turėjo ims tuos piningus.
kit, pakele kirvi augsztin ir
sunkei dyrbt Niekas ant ijoKaimuoezei dyrstelejo ant keleis ypais, padare ženklą me
sios ne dyrstelejo, kaip tiktai saves, palingavo su galvomi, dije, paskui nulauži szaka no
Jonelis, sūnūs szinkoriu. Jau j bet vienok ne vienas ne norė aržnolo, atsigryžo ir norėjo ejt
nas vaikynas pamylėjo sau šie jo apsiimti, eit.
adgal.
ratele, trokszdamas su jaja ap
— Tai matote,— kalbėjo' Tame ižgyrdo szvilpima gy
sivesti, nes tenai api tai neno tolinus keleivys—asz teisybia nioja, o tuojaus paszauki.
rėjo klausyti ir pasaki staeze' pasakiau. Buvau persitikrinias
— Sustok!
del sūnaus, jog jagu ne klau j jog teip bus, norėjau tiktai
Vienlaikei dvi ar trisypatos
sys tėvu, tai iszvys jin ant ke- : persitikryti jus, jog tosios iszejo isz tankumyno ir pra
turiu veju isz namu. Vargsze I sznektos jusu galvosią baime dėjo begkt prie josios.
Magdute, norint prastai apsi- sutveri; patis iszmislinate to
Buvo tolumo no tankumyno
redžius, net buvo labai pato- kius plepalus. Na!— dabar ro lig ąžuolo keli szimtai žings
ga, Jonelis labai jaja mylėjo, dydamas ant doleriu,— da kai niu; kol da tiejei žmonys ne
o kad tėvu nužiurejima at ta paantrinu: kas nesibijo, te pribėgo, atriszo mergina pava
kreipi, nudavi, kad jau atvėso gul payma ir judinasi in gyrre. di arklio, užszoku staigai ant
prie merginos, vėl vilti turėjo,
Kada tai pasaki, Magduka kalno ir užkyrtus arkliui su
jog su laiku susiminksztys tė tarnaite, priėjus prie stalo, nulaužta szakute, prispyrė prie
bėgio.
tarė:
vai.
- Sustok! Sustok!—suri
— Duokit, asz eisiu ant
Laikia, kada prasideda mu
ko keli balsai. Ir tuojaus du
su apraszimas kaimuoezei “Klonavo Galus.
szuvei puoli isz szautuvu.
gyrksnojo arielka, pasikalbeda
- Ar, tu, mergele ?
Nusigandias arklys szuviu,
mi api ukiszkus dalykus, tas
— Asz, ir ar tai dyvai? Es
svetimas žmogus, liepi paduot mių biedna ir noriu sau už- leidosi zovada.
Mergina, ne žudydama drą
sau valgyt, sėdo tolaus ir lau dyrbti ant drabužio.
sos,
insigavus in taka ir užkeki pastelavimo valgyt. Buvo
— Gerai! megynk, jagu no
apsivylkias su nauja balta ri, nes asz sakau, jog czion ne loleka ininutu jau buvo prie
skranda, su platum skurinium trukus, ne daejus in vieta. Szi karezemos.
Pasveikino su riksmu ir
dyržu apsijuosias, turėjo plan tai dolerei, paymk juosius, asz
ku juodu akie perverantas, czionais lauksiu ant tavęs: ti- džiaugsmu mergina.
Szinkoris, jiojo pati ir susikaip katino ir naršei isziodi.
kiuosiu savo piningus atgaut.
Ar isztoli ponelis?— pa
Visi, katrie buvo karezemo kuopinia kaimuoezei, pradėjo
klausė szinkoris, paduodamas ja, mislino jog tai szposas, nes apgulia klausynet, stebėdamie
valgi ant stalo.
kad mergina, apsigobius su ske si isz narsumo merginos, koki
Žinomas daigtas, jog taip peta ant greitos, ir paėmus isz pa rodi.
Jonelis stebėdamasis isz nar
papratymas kožno szinkoriaus kampo stovinti kurvi, peržen
sumo
mergynos, stovėjo nos1
o ne akyvumas, nes kožna gi slenksti namo, persitikrino,
diena daugybe žmonių isz vi jog mergina savo mierio ne nuleidias ir žodžio ne galėjo
isztart.
pames, intikejo.
su szaliu vieszkeliu keliavo.
Visi ten buvo susirinkia
Ar asz - tarė dunksėda
—- Reike jios ne leist!—
mas pribuiszas—asz paeinu paszauki vienos isz muzyku. apart nepažinstamo. Mat, ka
isz tolymu Prusu ir prekiauju
— Sugražyt—dadavi ant da mergyna jijai užtroszko.
teip tasai ne pažinstamas dynras.
kialem.
— Kam?— pertrauki nepa go nematytas no niekeno.
- Tai geras prekiavimas—
Nuvede pati arkly in tvartu
dadave szinkoris: — žmonys žinstamas,— jije pati , sugryž.
nueini
pundeli, ka buvo prisako, jog prekiaujent su tokiu Bene jije yra drąsesne už juo?
Szinkoris ir jiojo pati buvo risztas prie kalno ir atriszus
tavoru, daug pasidaro pinigu.
— Asz ant to prekiavimo tosios paezios nuomones, ar žiurėjo kas jame randasi.
Buvo jame visokiu brangiu
ir ne rugoju...
tik durys ne atsidarys, kad
— Ii' nesibijeP— pertrauki galėtu pasijuokt isz savo tar daigtu ir kelioleka tukstaneziu doleriu vienu auksu.
vienas isz kaimuoeziu—vaiksz- naites.
Nudžiugus szinkarka net už
tineti po gyres su piningais?
Nes dūręs ne atsiduri.
galvos pasiėmė ir kalbėjo.
;— Ko turetau bijoti?
Niekas ne sugrižinejo.
— Dabar tai rots busime
— Nugi ir to paties MaterKada teip karezemoja dėjo
kio. Jis ne ezposauje, kaip ka si, Magduka tuom laik ėjo bagoti!
Nes kada Magduka viską
nustvėrė, tai trumpai pasielgia. skubei gana drasei in pasaky
— Gal ir badai, teip buvo, ta vieta; kele žinojo gana apsakė, kaip jei atsitiko, szinkorius pastanavyjo ant ryto
nes ne szedien. Materskis jau gerai, žinojo, jog ne paklys.
jaus nuvažuot iu miestą ir pa
Naktis
buvo
tiki,
menulis
senei iszsineszdino už czionaisakyti valdžei apie ta atsitiki
szviete, oszelus medžiu toli at- ma. O susivedė gerai nes miestiniu girriu.
— Teip tamista szneki, ka muszinejq; pora kartu net zui telije buvo turgaus diena.
Ant rytojaus anksti saulei
ne czionaitinis. Ne yra tosios kys prabėgo.
Jije ėjo nieko ne paisedama tekant szinkoris pakinki in
dienos, jagu katra ne iszsiuncze ant ano svieto, o jagu jau- kad tik ant savo padaryti. Pen nedydeli vežimėli pora szluiku
pasaki Magdukai,
czia pas ka dyrže piningus, tai ki dolerei tame laike, tai buvo ° j’°jp
suranda, kad ir pasislėptu po ne maži piningai del biednos ka veiks pasilykus.
(Toliaus bvs.)
mergynos kuriu niekad nesitižeme.

2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai
Dydele Knyga, 427 dydelin puslapiu
tai pinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
Žineles. 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.

Net szirpulei yma mane,
Kada pamielinu apie mus0
jaunumene, \
Kokia jitijti atejtis,
Sziandie.niuis gyvastis;
Vi alingai muso jaunos leli
jėle^?)
Kuriu apsiejimai veda in pra
garą kėlės.
Daug girdėjau, daug maeziau,
Bet to da nesitikėjau,
Nusipirkite o Nesigailesite.
Idant Malianojui teip mergai
tes pasielgtu,
Szventas Petras
K ei os prakeiktos urvos vieSzligos Istorijos.
Visi ant Lietuviu
pa tautu.
Raganos augitine
Vilnia
Atsitikimas Lietuvio Varszave
Kaipo senei visur geidžiu
Persiskirimas.
Szakinas, nedoras židas
Rūtos daina
sznipinet,
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) Mislis
-O ypatingai in už .abortus
Kuningaiksztis
Apie jaunikaiezius
Ponas*Storasta ir Velnes Boruta
Tikri szirdies jausmai
užeit,
Motiejus Murma
f Jetuvio kolone ir gailestis
Kad ka norint? dažinot, •
Istorije apie Jenerolo (lukteri ir Pirma o dabar
sodauniko sunu
Svietui apie tai padainuot.
Suv. Steitu raitelei prie rubeziaus Meksiko.
Nekirstas rėžis
Sierata, Jonas Degutis
Mano turtai
Norint Malianojui gyvenu,
Jurgis durnelis
ir žemeziugas
Turiu ir isz czion paduot nau-' Kad ne szvarios, maklokotos. ant szirdies Tai yr jau daug Kaip Agute del saves rinkosi jauniki Gaidis
Paszaukimas
jenų,
Nes ir vyra:, kaip apsipa- sunkesnis dalykas ir nuo to Rustibe
Ku-ku ir ku ku
l'uszezcs (L aras
Matita arba regėta
Idant svietas nerngotu ant
czuoje,
žmogus gali greitai numirti Baime per tris naktis
Daina
manias,
j Tai api jaunas paezes nedboje, Kartais renmatizma kliudo ir I Gudri mot ere
Atsilikias pjovikas
Daina sakalėlio
Kad nepaduotau isz czion nau- j
Naktimis valkiojasi,
plauczius, ypacz plėvė plau- Nedoras tėvas
Simukas ir Magduti
Tututis ir peleda
jenas.
Po visas pabulkes trankosi. cziu: sm>genys arba ju plėvės Žvirblei
Ežia ir Katinas
Sztai ir pradedu:
Tai vyruezei esate szpicbukai, ir-gi gali gauti reumatiszka
Bite, uodas ir liepa
Trumpos
Istorijos.
Atsiminimai
Dvi aptemtos balandėlės,
Tai suvis ne gerai,
uždegi na
Skruzdės ir szirsze
Trankosi per visas nedeles,
Jagu apsipaeziavai, tai žiū
Tuos visus dalykus gali at Pasibaigė gerove
Maniemsiems
Milaszirdistes nagrada
Prie “fandrukes” jomarkus|
rėk ie,
skirti tiktai tikras daktaras, Iszmintingas mužikas
Gandras
Jonas Zižka
veda,
Nesivalkiok, namieje sedekie; prastrm žmogui ežia nėr ka ne Ar turi adata
Daina
Juokinga klajda
Net žiūrint, žmogų yma geda.
prasidėti. Yra mat da keletas Stasiukas ir l ’rszule
Pacziule milek,
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
Daina
Prigialbsti joms da dvi isz
Namieje sėdėk,
ligų, kurios panaszios in sąna Juokinga pasakaite
Psalme
Vaito prisakimas
Ilazletono,
Gyvenimą pataisik,
riui, ar in raumenini reumatiz Netikėta
Skundas dukreles
goradejiste
Dvi lietuvaites, dukters sze
Pacziules klausik!
ma. Gydant reik tai vis mokėt Pirkimas velnio
Givenimas doro žmogaus
1 )ainele
Vaidutis
tono,
Ant szendien nustosiu,
atskirt.
Apie tevinia
Jurgis kokiu mažai
O ir isz Szenadorio tris pri- Apie. Mahanojn ne dainosiu,
Ka daryt apsirgns rennit z- Tonula
() asz jio—jam kalta
buna
Daugiau ne kalbesiu,
mu. Jei tik kas gali, tai tuo Mokink tingidi ne lazda nes badu
1 lainele
laime ir nelaime
Dainele
Czionais per dienas perbnna.
Ant kito karto pasiliksiu;
jaus lai kreipėsi pas daktara. Kupcziaus
Nusiszips( »jimas
Malda darbininko
Jau ir burmistras ablava ant
Pakol vela neprisirinks,
O iki daktaras atvyks, darykit Jnsezultas
AKIVOS ŽINELES.
ju padaris,
Mano szirdžei ne užkenks.
sziteip. Paguldykit ligoni in Ne imsi Vardo Dievo dovanai
Kaip su savim gi vena pikta pora ir
iRazbaininkas Burauckas
In koza ant tikrųjų uždaria,
lova, suraisziokit skaudamuo Petras Szaporas
kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius mena
Nes sarmata visiems Lietu
sius
sunarius,
kad
ligonis
ir
Ne
nutverus
nž
rankos
ne
sakik
vagis
REUMATISMAS
Meile ir budai terp septiniu tautu
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Kaip apsieiti sergant ant akiu
Jago toki paleistuvinga gy
Kas reikalinga sveikatai
venimą varo.
t', duokit ant praliuosavimo Sziauczius Drotelis
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
Kupcziaus sūnūs
Jago nepainus savo “triksu”,
Sztai vakar da visai, rodos, ju ricino aliejaus koki szauksz Apie
Kaip pažinti arklo metus
Didėja Petniczia ir medžius
Ar yra liga kaltūnas?
Tai ir nog Taradaikos gaus sveikas vyras, o s?.iandien stai ta, arba szaltosios druskos Viernas tarnas
Dideles pjuvines ant svieto
Sziauczius
zokoninku
“kiksu,”
gu pasidarė didelis ligonis. Su szaukszta. Jei jau nepakenezia
Sugedimas viduriu pas kūdikius
I lebeselis
Persekiojimas spaudos
Nes mano kuinas geriau apie sykiu nukrėtė szaltis, suėmė di mai skauda sunar’us apdekit Lape, vilkas ir blusa
Biskutis apie moteres
tai isztirines,
delis karsztispila prakaitas vai juos skaruleis snvilgintais ka- Apie bajme
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gerti, tuom paežiu kartu eme ir visa arbatini szauksztuka Su maskomis pleszikai
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Vėl ilk sėdėt namie Mariuke, didelei skaudet tiesiojo kelies karboliaus esencijos ant skle- Atsikėlė isz grabo
Užtrucintos dovanos
Nuneszta per zuiki laime
Rodos del geru gaspadiniu
O ir tau vėlinu Jagute,
ir tieseses eziurnos sunarius kn nyczios virto vandens), teipos- Eglinciszkes virai
Moterių budai
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O jus isz Szenadorio apsimal- -gi skaudamiejie daigtai ma lyku skaudėjimai sziek tiek
Tikėjimas Kiniszkas
Trijų budu moteres
Geras spasabas
žuma atsileido: karsztis tai pa sumažės.
Abramkes pavojus
Sriuba isz duonos su vaiseis
S įprantamai daiktas, kad Maži musu kankintojoj
Veluk sau sprandą iszsukykit, simažina ant valandos, tai vėl
Kaip ilgai medžei buna ant žemes
(indras barzdaskutis
Ne kaip in czionais važiuoti, pakyla: sunarius naujai suti valgyt valia tik lengvus daik Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
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Prie “fandrukes” naktimis vež nusius ba'sei skauda pirsztu tus. Bulviu, kopūstu, barsz- Kaip maskolijo renka vaita
Del ausų
nesveiku neduoda ne pajudint. cziu, lasziniu, senos mėsos, ža Kaip pasidarė Pejpu ažeras
lioti.
Kaip skanduoti atgaivinti
Su kupriuku atsitikimaj
Kaklo skaudėjimas
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Jog ne vaktuoja savo dukteriu atleisdamas vienus sunarius
Del plauku
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Pavėlina valkioti ,
p rsimete in kitus, ir in kokia deni su vtiogu sultimis (šoku), Kaip ruski popai apsieina su savo Del noses
Ant nuszalditu sunariu
Kas miela naktis.
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Szlapioji dedervine
Giduoles
no
sausgėlos
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su
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Suvis mamyte nedboja,
sunarni kūno — skaudėjo
Sausoji dedervine
nexidonas
Priesz baltlige
Burna du kit plaukt vande Puikus
Jagu in kitur vienos važiuoja, sprandą, strėnas kryžių, tieNaudingas prik lodąs
Nuomirulis
Jaunikiu jeszkoti,
siji peti, kaireja alkūne, net niu virtu su druska, su borine ' i • i < 1 • <i ‘ >j i n
Geltlige
Nerono
Savo kaime ne gali gauti.
žando viena puse skaudėjo, juo rtigszczia, arba su remunele- Smerlis
1 nfluenza
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
Dieglis
O ka, mamele prasta,
gei kramtyt buvo sunku. Nie mis. Liepkit plaut bent kokia Juokingas apsakimas
Pažandės
,
Pabucz.evimas kūdikio
Dukters nosis užriesta,
ko nedarant už kokiu dvieju 10 syk ant dienos.
l žkietejimas viduriu
Jankelis Puče
Jeigu jau daktaro visai ne Kaip bagoezius pateko in Įlekia
Per mandruma nepaejna,
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Ne noras valgit
DAINOS IR EILES.
Niežai
Ir da pravardžiuoja,
tais nuo karto pailsimo, nuo cylicum vadinamo, S gramus
Jago kojos prakaituoji*
Visaip kitas aploja,
per szalimo patinsta ir tuomet (ne granų,s), parsinesze namo Tris budrei (eiles)
Lietuvos grožibe
Del kosulo
Oj, oj, mandra szarka uodega Iiibjaus juos sopa: teip gali isztirpinkit viską sklenyczioj I Žiemos laikas
Tilikimas ranku
Plauku auginimas
testis kelis metus, o kartais visa virto vandens ir duokit suau Prainant
pas vii a,
Niežėjimas kūno
ir gaidis
O ir maiszia ne pasislėps yla.} gyvenimą. Tai vadinasi pase- gusiam ligoniui kas 3 adynas Gege
La bora
Dantis czistai užlaikiti
po
valgoma
szaukszta
su
sel— Randas czion kelos lūs f nejusiu arba clironiszku reuma
Kas yra didis
Akis
Galvos skaudėjimas
taunos bobeles,
tizmu. Pasenejes reumatizmas teisku vandeniu. Ale jei imtu Teisybes priežodis
Atgriebt nusinuodinusi
Viltis laimingu laiku
Badai turi ir dukreles,
baisiai sunkiai gydosi-ligonis ligoniui ausyse ūžti kurtumas Sziauczius ir Evute
Szatnas taiku burnelėje
Kirmėlės viduriuose
lai prie vyru prisikabina, iszvažineja ir po sziltus vande jeigu užpultu, reik ant tu pė Del ko židai ne valgo kiaulienos
būdas ir paproezei
Pradūrimas voties
Kožna ženteliu vadina;
nis, ir po daugybe daktaru ir du ta gydykla mest. Imant Lietuviu
Isz Petra pi les
Senos ronos
Katras užfundina daugiau, ! szeip daktarpalaikiu, padaro szia gydykla nuo rugszties reik Del mergeliu
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaueziu uždegimą
galybe visokiu vandeniu, ir vis pakišę rgerf. Pasibaigus skau- Pavasaris
Prie to kabinasi labiau.
Lietuvos būdas
K ra uja su lai kiti
Vienas vaikinas pastanavijo, ! -gi ligos visai negali isz savo dėjimas reik imt vis gi nat Artojaus skundas
Medus giduole no daugelio ligų
Skausmas galvos ir kojų užszaldimai
Keloleka centu atidėjo,
kūno iszvaryt. Taigi, dideli ne rium saliciHcum po -2-3 szauk- Jiojo pirmoj meile
Sa
įlietas
No
gėlimo viduriu
Davi alaus gert kiek norėjo, iszmaneliai tie, kurie apsirge sztus aut dienos da kokia 12 Nelaimiu gadinęs
[’(•niūrimas voties
Jog net nog vietos ne paėjo; staigiuoju reumatizmu nesi- dienu.
z\nt Ringos kapu 1887 m.
No kosulo.
Nesenei numiręs kun. KneiAnt kendžiu sėdėjo,
kreipe kanogreieziausiai pas
Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta.
Ne laukan iszejti ne galėjo, daktara, nes naujai ingytas pas rodijo nuo visokiu reuma
Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.**^3
O grinezioje baisei smirdėjo. reumatizmas dabar didžiumoj tizmu vandeniu pasigydyt, bet
Adresu vok i t e
O ka, ar ne puikios moteres, iszgydymas ir dagi gana greit. prie staigiojo reumatizmo jo
Ar visos teip padaryti gales?
Apart reumatizmo sąnariu rodą labai mažai naudos daro.
Su alum in pekla nuvestu,
ta liga gali suimti ir raumenis. Prie cltroniszku-gi formų reu
Per alų dorybes astotu.
Raumenis tai vienoj, tai kitoj matizmo vanduo teisybe daug
— Yra ir vyru niekszu,
tinsta sopa jus: liga teipos g; gero daro, ale tik reik mokėt
-:A«ENTAS:Ne kam tikusiu,
szokineja isz vienos vietos in jin su naudot. Bet apie gydy
Szipkorcziu in ir isz Europos
Net man viena iškalbėjo,
kita, ir tepos-gi prigulincziai mą elironiszko riumatizmo
Siuntimo Pininzu In Visas Dalis Svieto
Ir da iszkolot prižadėjo.
negydoma gali pasidaryti cino czionai ne kalbu.
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
O tu diediene, kad ta'e vii niszka. Taigi reumatizmas la
“Gydytojas.”
Parduoda Szij kortes isz Bremo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in
kai,
bai panaszus in sunarini.
Piningus siunoziu grietai ir pigei o
Tu vis ant bobų sakai,
Kaip viename, teip ir kita
earn u po kaaoije irn e turite abejoti mano teisiaKad jos sziokios, ka i tokios, me reumatizme gali liga pulti1
gurne. Ateikite paaitikryt o kitur ne ejaite.

PREKE TIK

$1.00.

W. D. Boczkowski-Co; Mahmy City, Pa.
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Del muso vaiku

Linksma Vala^J

Pajieszk.au sau darbo tarpe lietu
viszku biznierių in sztora guodotini
biznierei idant katram reiktu darbi
ninko prie biznio teiksis atsiliept ant
žemiau padėto adreso, szneku 4 kal
bas Lietuviszkai, lenkiszkai, angelskai ir rusiszkai moku raszyt ir aritme
tika:
(eg o))

Akmenine stovyla.
Vienas grapas, nusipirkęs
sau baltojo akmens stovyla,
pastate ja sode prie kelio.
Karta ėjo tuo keliu senelis.
Pamatęs sode žmogaus pavida
la, jis nusiėmė kepure ir priesz
ta stovyla žemai linktelėjo.
Grano duktė, kuri tuomet
vaiksztiuejo sode, tai pastebė
jus, paklausė senio, delko taip
gerbiąs ta stabmeldžiu deives,
geliu karalienes, stovyla.
— O kad ja ten galas! suszuko senis,— asz toli neinžiuriu ir tariau, kad tai stovinti
maloningoji grapiene Jei asz
bueziau žinojęs kad tai tik ak
mens stovyla, niekad nebucziau judinės savo skrybėlės.
Duktė, linksmai pasijuokus)
isz senio, nubėgo papasakoti
apie tai savo mamai. Grapiene j
gi tarė: “Tasai senelis, kuris I
yra davės garbe tai stovylai,
manydamas, kad tai mane gei
bias, mano akyse turi toki pat
nuo pelną, kaip kad butu
priesz mane paezia nusilenkęs.
“Lyginai man rodos, ir Die
vas elgiasi su stabmeldžiais, jei
geru noru, vien tik isz tamsu
mo be savo kaltes, garbina jie
stabus. Toks stabu garbinimas
jeigu tik kitos pridermes yra
pildomos, tiek turi vertes, kiek
garbinimas paties nežinomo
jiem Dievo.’’
Kas gerbia daikla kokio
nors asmens vardu, vis tiek
kaip kad ta pati asmenį gerb
tu.

storij’j, 66 Tn
s ir Eiles, 2;
Daktaras, teip-gj^
įai ir 1.1. Kas
bitinio pervis J

TIK $1,00.
o Nesigailesite.
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Vilais
Perriskirimis.
Rotos daina
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Tikri szinlies jinari

Lietuvio kdone ir
,r Pirma o dabar
Nekirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemcziogis
Paszaukimas
Ku-ku ir ku-ku
Matita arba regata
Daina
Atsiliktas pjm ikas
Daina sakalėlio
Tututis ir pelėda
Ežia ir Katinas
Bite, uodas ir lirp
Atsimiūimai
Skruzdės ir szirar
Maniemsiems
Gandras
Jonas Zižka
Daina
Nelaimingu jauninu *
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas dorotam
Dainele
Apie tevinia
() asz jio—jim kilta
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Moterių budai
Kokiame amžiuje priguliįok
Intekme valgio ant bals1
Ar cukoris kenke dintic?
Pervirszinis naudojiansdrsL: l
Tikėjimas Kiniszlas
Geras spasabas
Sriuba isz duonos surahs
Kaip ilgai medžei buiuutrt5
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Penlurimas votiea
No kosulo.
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o dabar nežinau kur, paeina isz Kau

no gub., Josvainiu voles.,
miestelio, turiu

Josvainiu

svarbu reikale

szau atsiszaukt ant adreso:
Anas. Durniuke
118 Morris st.

pra-

(jo go).

Jersey City, N. J.

Petras Jekaviczius paeina isz Kau

uogub..

pirmiau

Mahanoy City kur

gyvenom

abudu

persiskyrem

iszvaževo in Illiniois steita

o

jis

dabar

nežinau kur jis pats ar kas kitas pra-

szau duot žine ant adreso:

Teiposgi

mano brolis Antanas Ratsevicze pir
miau gyveno Scotlande o dabar

ne

žinau kur jis pats ar kas kitas praszau

apie jin duot žine ant adreso:

Maliorius:— Nedalytek ma
no abrozo, dar neiszdžiuvo.
Sveczias:— Tai nieko ne-,
kenkia, nes mano pirsztinaites
jau senos.
Bankierius— Delko tamista pasivėlinai?
BucliaPorius:— Daviau dan
ti sau isztraukti.
Bankierius:— Tai ne ge
rai. Atmink, jog prideryste
eina visados pirmiau neg sma
gumas.

Fr, Ratsewicz

604 Main st.

Sullivan Ind.

Balius-

UYIIVS

GYDYTOJAS

Dr. Ig. Stanhis M. D.
A. G. GROBLEWSKI

Pabaigęs inediknliszka mokslą Universitete
ii'liaih s vaišijus teipgi buvo iniestavn dakiaru Indianapolis. Ind. katram tuiejo did
riausia praktika gydyti visokias I gas.
i'akta::i' Stankus te pgi pabaigė kvotimą
Xvw York Pus 1 Iratl tale School A Hospital
.itias vra did/.iaus as ir jau paskutinis didi j i daktaru mokslas, ežia special szkai in
lavina įlaryti visokias operacijas ir gydyti
hgonius s rgar.ezius su sunki'nii< ligomis. Egiutero No.l. 25c.
nhiir k > l< < zin įmani zIiih pus save šaky durnus: Egiutero No.2. 50c.
Jaigu sergi pribuk arba paraszyk pas Zmiiecznik 25c.
ane, o busi iszgvdintu.'’ Daug yra ligų Gumbo laszai 35c.'
a‘ru negalima iszuvil nt. [bet toki serganti Meszkos Mostis 25c.
pliires pas mane tikra Uiiitiszka ir broliszka Tiejanka 25c.
oda. Neįeik dykai m tmt sunkei uždirbtus Linimentas Vaikams 25c.
cnlus ne n 1 / igyde* ir paleid.es savo pi
Gyduoles nuo Kosulio 25c.
n s inkesni pndej ma.
Liepiu Balsanias 25c.
-e ganli alsisz iukia pas mane atras teisinga Antylakson del Vaiku 25c.
'aklariszka gydin a ir ge esui pasistoravima Milteliai Vaikams nuo
tegu pas kolii s.eituntaiiti. Kožnas k. ris
Kirmėlių 25c.
ik ai gydiimis pas mane supras kad asz esi
” nuo Kirmėlių del
tabaiges didesni daktaiisz'<a mokslą ir kati
siiaugusiu35c.
<alu gci'aU' gydyti negu kili daktarai.
Vanduo nuo Akiu skaudęji

Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa
... SA VIN INK AS 1R FA B Bl KANTAS...

Garsiu Lietuviszku-Lcnkiszku Vaistu

|

n

I

Gyduolis nuo Grippo 25c.
Plauku apsaugotojas 50c|
Muilas Plauku saugoto
10c
Milteliai nuo Kepenų 36c
Valytojas Pienui Drabu.
žiuose - 25c.
Rožes Bahamas - 25c.
Kinder Bahamas - 25c.
Bobriaus Laszai - 50c.
Svelnitojas
35c.
Kraujo valytojas
$2.00
Nervu Ramitojas
$1.00
Egzema arba odos uždegi
mas pas Vaikus $125
Groblevskio Pleisteris
(Kasztavalo) 25c.
j Pamada Vaikams
25c.
Uchotyna nuo skaudėjimo
Ausise 25c.
Gyduoles nuo RiemensūOc
Vengersko
Fixator del
Ūsu 15c.
Inkstu Vaistas (mažesne)
25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1
Akines Dulkeles - 50c.
Gydimas nuo uždegimo
Dantų arba abelnai
skausmo ir skurbutis $1.26
Gyduolių ir mostis nog
Parku ir Niežu
$2.00
Gyduolių, ir mostis nog
Dedervines
$2.00
Gyduolių nuo Paslaptingo
Ligos $5.0

mo 25c.
Apsiim Pass' m;ngal Iszg dyti Ligas
Parengė dideli balių dr. po
Ugniatraukis
25c.
Juozas Ivoszkus paeina isz Kauno
rumatizmo, skauidcjiinas szonu sąnariu kau
Skilvio
Laszai
25c.
vardu szv. Jono isz Wilmer-j iii, sueinu kojų, peez.iu. m.o visokiu krauj< Gyd. užlaikimui Viduria

gub. Eirogalcs volos. Pernodvariaus
Del A įsu
u/.ki11 /.emu Ii'iszkn ligų, tryper szankn
vimo ir Kruvinosios 75c.
ding, Pa. <i d. Mojaus ant ūgli
para. Paleidiszkiu kaimo, 6 metai
-ifiiis uzk etejima ir m dii bitna viduriu, isz- “Uicure” arba gydymas Kentejimu ir Skaudėjimu.
vrinia,
n<
/<
įima
ir
a'igima
ant
veido
ii
I
Cunninghams
sales
Bridge
st,
Rumatyzmo
$3.50
adgal gyveno Pittston <» dabar neži
kūno visokiu sp -gu, dedm-v niu ir slinkimą
Gerinuse gyduole del skaudėjimo
vakare plauku, galvos skaud<jiina, szirdies inkstu Gyd. del nemalimo Pilvo
nau kur jis pats ar kas kitas praszau balius prasidės (> vai.
(50c. G a I vos, K a tara, Peczi u, K ru t ines
Pati su duktere naujei iszrinkto burmistro mies duot
Kepniu ir plauez’u ligas visokiu nervu ligas
Sžonosie, Rumatizmo, Szalczio,
Milteliai
apstabdymui
žine ant adreso;
ir trauksis lyg vėlybai nakezei neuralgija, diebejima sąnariu, greito supy
Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija irnukandima visokiu
Aug. Zyrlis
kinto. negalima nregot ir iszgasczio greito Laszai nuo Dantų
vaba Įtikiu.
to Chicago, Carter Harrisono.
inžantja 25 centai.
pailsimo sunkaus kvepavima, perszalimo
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori parsitraukt
69 Lash st.
Portchester N.Y.
Užpraszo visus lietuvius ir j -togu ir nusilpnejiniassveikatos. visokiu mo Mostis nuo gedimo ir
gyduoles perekspres turi atsiusti
teriu ligas .skausmingu ir neicgulariszki;
prakaitavimo Kojų 25c $1 iszaugszto, o už kitus siuneziTuo laiku, kai visi rėkavo,
tarnavęs savo klebonui prie
lietuvaites ant to puikaus pa mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Geležinis
sudrutintojas
ame
per c o.d. Mažiau negu už
Jaigu negalima prib ii asabiszkai tai para
Misziu, apsimetė kunigu ir iszejo isz minios žmogus. Jis Mano draugas Jonas Bauža paeina silinksminimo.
sveikatos - 50c. $1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo
szvkite o asz supras >, iszlirsu ir duosiu rodą Vaistas nutildymui Vaiku kasztus apmoka pats apturejas.
isz Kauno gub.. Raseinių ;pav. Wio jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles.
Ne
eme laikyti Miszias.. . . Kalba keliavo tolyn ir sustojo tik, dukles para., paskui parėjo in NeKomitetas
25c. Siunsdamas piningus per Money
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike, Vaistas nuo Papauto
Oredr visada paduok tikra ir
Confiteor, gieda Dominus, vo- kaipo praeivis. Apsirėdęs jisai makszcziu para. 8 ar 9 metai kaip I
Anglijoj. Kanadoj ar kitur
Com Cure 15c. abzku savo adresa.
Ant
pardavimobiscom, Oremus ir isz iszdyku- buvo prastai ir iszrode lyg amerike, jis pats ar kas kitas praszau j
Bietlnus Gydau Dykai!
Keletą geru namu ir lotu Turiu Specialiszka Diploma del
mo prieina prie to kad ant duo koksnors amatninkas. Niekas duot žine ant adreso:
ant pardavimo Tamaqua, Pa.
Darinio Visokiu Operacijų
Jno Panedelis
nos ir vyno taria szventus Kon miestelyje nežinojo, kas jis ir
Su pagelba op* racijų galiu iszgydyt no viso
Atsiszaukyte ant adreso:
...NOTARIUSZAS...
2 Crown Pl. Bl.
Haverhill Mass.
kiu
organiszku ligų.
Nereik kankyii? ir
sekrecijos žo džius. Paskui su isz kur. Prisiartino jis prie
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
John J. Kelley, ()o gc) Imti ubagu visa savoaniži nes po operacijos
Didžiause Lietuviszka Agentūra. Ii an t oras Bankinis
valgo duona iszgeria, vyną ir luotelio ir sako:
b ii iszgydytas t ž maža preke.
National Bank Bldg. gali
Mano brolio sūnūs Tamoszus Bels'
Iszgydau su » peracija ruptura, apende-itis.
ir Fardaviste Szipkorczin ant Visokiu Linijų.
rengiasi savo draugams dalyti
— Nejaugi ir žūt tiems varg
vcž'o
skilvije,
auganeziu
ak
iteniu,
visokiu
Tamaqua, Pa.
kus paeina isz Suvalkus guL. Vilka1VAHZ1NOY CITY, PA
323-235 W. CENTRE ST..
skauduliu,
guzu
(tumors),
kepeniu,
inkstu,
Komunija. Visi netvere ju įkais szams. Kelsiuos, broliukai! viszkio pav. Gižu gmino jis pats al
ir pusliti. Darau operacijas ant gisftt, kaulu,
Parduoda Szipkortes ant visokiu dnieziausu
Ant
pardavimo
nervu,smegenių,
moter ų ir vyrio gymdančiu ir geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in visas
Bet sztai, jiems tain benieki- Gal ir iszgelbesiu...
kas kitas praszau duot žine ant adre
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisad
Svieto greieziause ir pigiause Visi tie
Geras mėsinis biznis. Senas ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu dales
(gg ot)
nant szventus daiktus, nukrito Insisedo luoteliu ir nupl.au- so:
kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
pas mane.
Turi usavo locna narna arba
Iszduoda
Dostovierene del tu ka nori savo
Ceikiu
ir
groser
sztoras.
Pui

Bartuszka
isz dangaus didele ugnine kul ke in nameli. Visi minioj su
ligonbuti (San i t orimu).
dali Lietuvoje kam pavestu
Giulrus ūkininkas.
Swoyers Pa. kus popieru ir knygų sztoras.
ka, in skutus suskaldė akmeni syk nutilo ir pradėjo žiūrėt, Box 107
Gerai užmokama duonkeptuDel Draugyscziu pristatau pulkes Szarfas.
Viena nakti ūkininkui pavo ir visa, kas ant jo buvo sude kaip szitas žmogus 'yrėsi tarp
ge isz tvarto geriausia arkli. gino. Vaikai, nusigandę bai lycziu. Pasirodė, kad galima Vincentas Stonis paeina isz Kil ve Teip-gi daugybe namu ir 1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Juostas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,
lotu ant pardavimo už nepert'U kokiu nors reikaln kas-Iink Szipkorcziu,
9 lig 12 priesz pieL
Vargszas nusipirko kita ir ne saus trenksmo ir sužeisti ak priplaukt, tik labai vargiai. mes para., praszau atsiszaukt ant ad brangia preke.
Piningus ir t. L, raszyk i te pas mane o aptar
(i tujų).
Ofiso
2 lig 4 popiet
reso:
trukęs nuvažiavo in prekyme mens skeveldomis gulėjo ant! Visu szirdis eme tankiau tvak
site teisinga atsakyn a.
6 lig 8 vakare.
Wm. Shugg.
M. Romonowski
Nedeliomis2-5 popiet
Valandos
ti (jomarka) maždaug už pen žemes kaip negyvi. Tėvai, ne sėti, kada jis priplaukė prie 621 Syracuse st.
Peru, I’ll. 246 E. Broad st. Tamaqua, Pa.
kiolikos myliu.
Baksukas, Del Iszbandynio
besulaukdami ju grisztant ant namelio ir insodino luoteliu
LiETUViszAS Fotografistas
Ar Reikalauji Sieikatos?
Kaipgi nustebo, iszvydes, nakties, iszsiunte ju jieszkoti. motyna su kūdikiais.
Mano brolis Petras Sinkeviczius 4
Introligatorne.-->
tenai savo arkli! Tuojau pa Parvesti namo tie iszdykeliai
Jaigu
•
si
pal
rotes
sveikata
ir
mitrumą
Ne privalai mokėti nei cento pakol
— Tai vyras!..— prabilo metai adgal kaip iszvaževo isz ChicaAI’DIRBTCVE KNYGB.l
M. Varzinskas
gos in Denver, o dabar nežinau kur
griebęs jin už apinasrio suszu- taip buvo nusigandę ir drebė tada žmones.
ir esi silpnas, nerviszkas, be energijos, tu pats persitikrinsi kad szitos pigai205 E, Center St. Mahanoy City
jis pats ar kas kitaspraszau duot ži
kos sugražins tavo sveikata ir galybe.
ko:
jaigu kenti skaudejima pilve, inkstojo isz baimes, kad ne žodžio
Tik szis žmogus pasiyre in ne ant adreso:
Paraszyk varda ir adresa ant žemiaus
Puikei ir pigei
— Tai mano arklys: jin negalima buvo ju iszsiklausti: krauta kokia penketą sieksniu
nutraukė viso t-e. kepeniu, szird je ir szonuose, per padėtu linijų, iszkirpk ir prisiusk man
Mat. Sinkovicz
kės fotografiiaf
o gausi baksuka pigulku vertes $1.
Chicago, 1’11.
man pavogė pirm trijų dienu: tiktai ant rytojaus papasakojo, tuoj prie nameliu priplaukė 551 W. 14 th. Pl.
Padaro didelus sidirbęs, jaunistes klaidas arba priva- per paczta.
fotografijas i» tiszkas ligas, tai atsiusk man savo
Bet žmogus, kuris buvo ta kas buvo juos isztike. Visi so didele lytis ir sugrudo namelimažių ir indeda
Dr. F. Hartman
arkli atsivedęs parduoti, malo džiaus gyventojai nuėjo apžiū Minioje pradėjo žegnotis. O Mano pusbrolis Mikola Paszvensin reimus. In varda o asz. prisiusiu per paczta baksu231 E. Il-th. St., New York,N. Y.
kas, paeina isz Vilniaus gub , Traku
deda fotografi ka mano nauju Nerviszku Pigulku
niai atsake ūkininkui.
Praszau prisiųsti man del iszbandimo
rėti tos vietos ir regėdami di kai žmogus priplaukė prie pav.. Ezno volos, Stakliszkiu para.,
jas in špilkas,
$1 baksuka “Nauju Nerviszku Pigulku.”
— Klysti, brolau, jau metai deli akmeni, suskaldyta ugni kranto ir iszlipo motyna su miesto Stakliszkiu. 5 metai kaip ame
Po sunaudojimą szitu
Aysidirba senos maldaknyges, istorines kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja post- vertes SI.
karezius. Parduoda visokes reimas ir L L
kaip turiu szi arkli: gal jis pa ne kulka, kuria mokytieji va mažiuliais, minioje kaž-kas rike, gyvas ar numiręs tegul apie natos ir laikraszczei, kaipo tai:
p:gulku jaigu busi užtikrintas kad Vardas---------- --------------------------- ------- --------Lietuvei su viraz-minetais reikalais neturi
Linksma Valanda, Dilgeles,
naszus in tavo, bet nevogtas. dina meteoru, savomis akimis nusiėmė kepure, o kiti mete in jin duoda žine ant szio adreso.
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji szitos pigulkas sugražins tau sveikata, VWciSk__ _____ ,__ .
Dagis, Draugas,
Tėvynė ir Lt.
(to’B36). Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio ai ir pažinstama Varžipska kuris padaro vis mitrumą ir pajėgas, tada prisiusk
Tuomet ūkininkas uždejes patyrė, kad tai buvo ne vaiku ja kiekvienas pagal savo iszka kanogeriause o ir busite užganėdinti
ekspreso kasztus.
Adresas:
A. Kandrocziute
Miestas................... .. ............
abi ranki arkliui ant akiu, ta prasimaninias, bet tikra tiesa gales: kas graszi kas deszimtuman $1.
v same.
Lietuvei pas Lietuvi
Lithuanian Bindery,
Box 214
Harrisburg, I’ll.
re:
Tuojau pranesze apie tai vys ka. Pririnko veik pilna kepu
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa
— Jei tamsta tikrai nuo kupui, kuris surinkęs savo ku re ir rengėsi atiduot tuos pini
No. 6.
metu turi szi arkli, tai turbut nigus ir minias žmonių su pro gus geradariui. Eme jo jiesz.
Nusipirkite sau keletą
F. V. OB1ECUNAS & CO.
\Y. TRASKAUCKAS
žinai, kuriaja akia jis nemato? cesija nuvyko in nurodytąją koti bet nerado: jis jau nuėjo
Buteliu
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Pittsburg, Pa
Prekijas (anglimi us) dar bu vieta, ir taip-jau patyrė, kad savo keliu. Nesužinojo dar gi
NORKEVICZIAUS NO. 6. Cor. 12-th & Carson Sts.
GRABORIUS&------------- ♦------ -^)
Geriausia Arielka Visam
vo neapžiurejes kaip reikiant vaikai tiesa yra kalbeje. Nu nei jo vardo. Surinktus pini
Musu
Vienatine
Lietuviszka
Banka
su
kapitolu
$75,000.00
Mieste. Tik $1 už Buteli.
pavogto arklio ir tokiu paklau tarta pastatydinti toje vietoje gus sutarė atiduoti raoterei,
Teipgi ežia gausite ir visokiu randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinis
kitu gėrimu. Ateikyte dabai kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
su baisiai sutimo, bet kad būti kliosztoriu ir bažnyczia, idant kuria jis iszgelbejo.
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyti* 4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in viris dalis
nai reikėjo kas atsakyti, tarė ten, kur buvo pajuoktos szven
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.
Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo
— Vos tik pažinau tamisant nuomones:
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir
DUODAME
tos apeigos, nuolat butu laiko
TIKTAI
Ė
rausto
daigtus
ir
L
L
Viską
atlieka
Užrubežiniu Provu kancelarija, sūrios Rejentu yra pats
ta?
ka
tamistai
daktaras
pa

ant
Hmokejlmo
Ir
$20.00 po 5c.
— Kairiaja.
ka
nogeriause
ir
puikiause.
Su
virsi
mos szventosios Miszios Dievo
P.V.Obiecunas
organizatorius tos Bankos.
6 menestniq prabų
kasdien.
dare, jog teip gerai iszrodai i
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
- Klysti tamsta. —atsake garbei....
408 West Mahanoy Ave.
busite visame užganėdintais.
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu
— Ka dare? Iszsikrauste in
ISsiunsitn Jums labai puikų 14 K. solid
ukininkas, — jis puikiai mato
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. t&TPiningus
520 W. Center St. Mahanoy City
Iszdykeliams vaikams tokia
Į gold tilled laikrodėli, lenciugeli ir brelokų
ant
paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per
provincija
gyventi.
1 am 6 mėnesinių prabų, o kada laikrodėli
kairiaja akia.
pamoka nepasiliko be naudos.
Express Co. arba pacztini MoneyOrderi.
( gerai išprabavosit ir busit juotn kantanti.
— A tiesa, apsirikau,—su- Paimta gailesio už savo kalte
20 Metu Senas Laikraszti
| tada nuo to laiko inokesitic tolaus $1.50
; ant menesip. 1 y. 5 centus kasdien. Preke
Numinė Mokykla.
szuko prekejas, — norėjau pa ir dideles baimes baisaus Die
' šiuo laikrodėlio su lenciugelių ir brelokų
Gfvlliatikfl angliszkos kalbos moky
sakyti, kad desziniaja.
vo teismo, melde ir iszmelde : ntis be mokintojo (apdaryta) $1
geresni sunkesni ir gražesni aukSulig sziais žodžiais tikrasis pas Dieva malone prigulėti • Vaiku Draugas ar^a kaip mokintis 'i sini Jaigu
Jszelna kas Petnyczia
it K. gold filled laikrodėli su lenciu
arklio savininkas atidengė ark prie pii mutiniu to klioszto- ; skaityti irraszyti be mokintoja 15c. gelių ir brelokų norėtumėt, duodame už
jL
Chicago, Ill.
$10.00 tiktai, teipgi ant išmokėjimo po to
Budas mokintis rokundu, centu ant dienos, abra $3.00 ant menesio,
liui abi aki, sakydamas:
riaus vienuoliu (zokoninku) : Naujas
l.aikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu,
be mokytojo
10c.
Rašikit ko greičiansei ape išaiškinimą ir
(
didelio formato, redaguojamas geriausiu
— Dabar galiu tamstai pa kurie trumpu laiku pragarsėjo
iš kurio galesitio išrinkti sau
redaktorių, talpina rasztus geriausiu rasztiAritlTlfitlka mokininmusi rokundu, su kataliogų,
kokis Jums pasidabos ir pridėkit štampus
ninku
ir visuomet pilnas naujausiu ir tik
sakyti kad esi melagis ir vagis; didžiomis dorybėmis.
paveikslais (apdaryta)
35c.
ant atsakymo.
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
vyrai, moterie, apžiūrėkite ark
Pinigus siuskit per nioney-order, adiesas
pasvieczio, ypacz isz didžiausio .svieto,
Solid
Gold
Watch
Co.L'.^^'k
,
Geradarys.
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000
po akis: visi patilsite, kad jis
P.M1K0UINIS, Box 62, New York, N.Y
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu
Viena
žiema
buvo
labai
di

teatraliszku,
bizniszku ir draugvszcziu.
abiem akim gerai mato. Pa
deli
szalcziai
ir
daug
sniego.
"LIETUVOS
” PRENUMERATA ;sinaudojau klasta, kad isz ro
Suvienytuose Valstijuosef Metams $2.00
džius vagyste kuria szis žmo Kai prasidėjo pavasaris, snie
Sziaurines Amerikos
į Puse Metu $1.00
gus yra papildęs. Tuotarpu gas greitai eme tirpt: dar ir pa
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
t
lijo.
Upes,
numėtė
nuo
saves
Kanadoj
ir
Mcxike
{
,,Mrtt2;5®;
287 Broadway Kampas Behde Ulicze
minia smalsuoliu (ciekavu) su
J
L Puse Metu $1.25
New York, N. T
Telefonas; Worth 2822.
sirinko, aplink ūkininką, ir jo ledus, toli užliejo krantus.
Kas reikalauna teisingo
Rossijoa, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00.
Tūlo miestelio stovinezio ant
arkli, ir, isztyre dalyka, visi
užrubežinese vieszpatystese 1 Puse ”$1.50.
patarnavimo ir nori idant
eme balsu juokties ir szaukti: vienos upes kranto, vanduo
jo reikalai liktu greit,
Užsiraszyti “LIETUVA”
galima
pradėjo plaut namus, o lytis in
kiekvienam laike.
— Vagis, vagis!
atlikti tegul atsiszauki in
Užsiraszant “LIETUVA’’ reike
Taip tad prekejas turėjo ne juos muszti ir griauti sienas.
drauge
ir prenumerata siusti per
Seniausi
tiktai sugražinti ūkininkui ark Žmones isz apsemtųjų namu
i Paczta Money-Orderi arba pinigais
Bankini
Registruotame laiszke ant iszleistojo
Ii, bet d,-ir už vagyste pateko iszsineszdino. Viename tik na
banku.
Narna
melyje,
kuris
buvo
dar
svei

in kalėjimą.
Raszyk tuojaus, o gausi viena
kas, pasiliko motyna su dviem
Uždėta 1848ni.
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros
Bausme už szvftiitu daik vaikais. Ji, apglobus mažiulius
dykai. Adresuojant sziteip:
Pinigus siunczime in Kraju kuo greicziausei.
rankomis, melde garsiai pa
tu pajuokimu.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
galbos. O isz visu namelio pu
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Sirijos szalyje, netoli Apasiu buvo vanduo ir ėjo lytis;
Szipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų m ir isz
3252 So. Halsted St.,
mejos miesto, Gonako sodžiuje lytis grūmėsi in nameli, ir jis
K rajaus už pigiause preke.
Chicago, Ill.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
keletas iszdykeliu piemenuku, tik-ka stovėjo.
jokiu pOperas.
ganydami savo kaimene eme
Tai visa mate žmones susiDoviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
K. KONEWKO
žaisti ir pamegžioti bažnytines rinkusieji ant kito kranto. Jie
paliudyimu Konsulio.
UŽLAIKO PUIKU
rėkavo
o
kaip-kurie
verke
isz
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
ape’gas. Dideli akmeni apkai
- : Del vygados Tautiecziu laikome atidaryta :—
sze gėlėmis ir pasidarė isz jo gailesezio, matydami moteries
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
98 Main St, Ashley, Pa,
sau altorių. Paskui padėjo ant vargszes nelaime. Bet pagelbėt
------ o-----rodos, nebuvo galima. Luote
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
Puikiause užejgu del įdėtuviu ij
jo duonos ir vyno, kuriuos bu lis buvo, bet kaip keltis per
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teisingiausei, ir
svetingiauses priėmimas del visu.
pigiausei galite atlikti.
vo atsinesz pietums. Vienas tu daugybes lycziu ? Pats tik pra
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame
iszdykeliu, kuris dažnai buvo žūsi!
karalui. Sale del zobovu ir mitingu,

4r“LIETUVA”

Del kosulo
Trūkimas ranku
Plauku auginimas
Niežėjimas kūno
Dantis czistai užlaikiti
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusmuodinusi
Szamas vaiku burnelėj?
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucrii

Skausmas galvos ir kojų
No gėlimo viduriu

Mano szvogeris Antanas Kachlaws

kis, pirmiau gyveno apie New Yorka

S. Norkewicz

I Del noses
Ant nuszalditu sunanu
Szlapioji dedervine

Kraują sulaikiti
Medus giduole nodmiyli’1-

Silver Creek Pa.

DYKAI”

Trumpi pamokinimai
Kaip apsieiti segint uldi
Kas reikalingi sreitai
I
Kaip ir kokiu oru tap* ?
Kaip pažinti arklo ūme
I

Užkietėjimas viduriu
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas
Ramatizmas
Ne noras valgii
Niežai
Jago kojos prakaltuoju

P. Zulca
Box 181

Vienas kavalierius:— Del
ko Ona sziandien teip nusimi
nusi ir tylinti o pirma buvai
labai linksma ir smagi?
O antras kavalierius ty
loms:— Paliko savo linksma
upa pas dentista.

Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
N.Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIUGĖUU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
KALC1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNETU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, CU
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS
Beno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c,
P markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klcsos, o prekės pigesnės
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties
Aiuo adresu: M. L WIlhLWICH. 115 W. MARKET Str.Proriderce Sq. SCRANTON, PA.

Or. Ignatius Stankus M.D,

Dainele
Dainele
Malda darbininko

Ar yra liga kaltūnas'
I Jideles pja vines ui srieto

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!

KUR BUNA.

A. OLSZEWSKI

SALUNA

Vasarinei Siutai Pas Kynk-viczia.
>)
Sziame laike pargabenome
^daugybe Nauju Vasariniu Siutu
a del Vyru ir Vaiku.
Szitie Simai
byra gražiausi visam mieste, pa
s siūti pagal naujausia mada.
b
Szitus Siutus parduosime už
^pigesne preke negu kiti sztorniubkai, todėl jaigu reikalaujate/g
x Naujo Siuto tai ne eikyte kitur
xkaip tik pas mus o palis persitimerinsyte kad geriaus ir piginus
'galima pas mus pirkti negu kitur.

Seniausias skeletas
žmogaus.

Me Donald, Pa — Darbai

l*ak al non.
Sveikas, drūtas žmogus, be
jieszkodamas visur progos sma
giai pagyventi, tankiai per
daug toli nueina, ir paskui tu
ri gailėtis. .Iii mat neklau. o
tu persergejimu, kuriuos gali
gamta kartas nuo karto žmo
gui duoda— pagirios po links
mai praleistos nakties, apetito
stoka, kuri jis mane iszszaugsias stipriais gerymais ir asztriu maistu, galvos skaudėji
mas ir visoki kiti blogumai.
.lis mat nepastebejo, kad tuo
važiuoja ‘pakalnėn.’’ Jei jis
turėtu stipria valia save susi
valdyti, galėtu savo sveikata
pataisyti, pasigelbeti. Mes no
rėtumėm inkalti kiekvienam,
kad geriau savo sveikata rū
pintus, kaip tik pastebi nors
mažiausi savo tvirtumo ir ener
gijos puolimą ir ne norą val
gyti. Tokiuos atsitikimuos rei
kia tuojau vartoti Triners
American Elixir of Bitter Wi
ne, kurs reguliuoja vidurius,
valo krauja, sustiprina nervus
ir gydo viduriu sukietejima.
Visose aplinkose. Jos Triner,
1333—1339 So. Ashland avė..
Chicago, 1’11.

Na uii

B. RAGAŽINSKAS

Angli zkam miizejui, galima
matin’ skeletas žmogaus, kuris
s bet ueij.-si sutikime gyve- ! pagal tvirtinimo mokslincziu
Khjonkes 2 mastu ploczio (50c. mastas.
ir žinomu dalikli gyvenest>,000
metu atgal priesz Kristusa.
Klijonkes 1 mastas ploczio 30c. mastas.
Sziomis dienomis muso tautietis
Atrado ji d r. Bridge, perdeB. Ragažinskas pargabeno visokiu
Brussell
karpetai po
75c. mastas.
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
.o.v 1 uis egiptiszkii senovės lieka
Juo. Puckiitis
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Ingrain
karpetai
60c. mastas.
Arako, Kinielio, Dziniu irt. t.
.05 mi iniizejiii, ant kranto upes
J. Pacevicze
ę
Hoteriu.
Nilo,
kelios
milios
žemiu
no
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
.10
P. Dekson
-{ Vyru.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
.10 Assuano. Skeletas gulėjo grab
M. Vitkus
( Vaiku.
pristatyta in namus.
vietej
iszkaltoj
sm
ii
ta
k
meni
j,
.25
J. Jeukowski
54-56 N. Main St.,
ožiu
mintoj
teip-gi
akmeninėm
Mes
galime
parduoti
jumis
geresni tavora.
.10
J. Jasidavicz
Mahanoy City.
piltomis.
Prie
skeleto
rado
apie
A. Azerinskis
.10
Geras tavoras vertes prekes.
C. Bucus
.15 tuziną iva'riu indu, daugiau
Shenandoah
GUINAN MnhanoyMt.City,
Carinei, LandsIbriL
J. Rindokas
.10 siai tokiu, kokius AigipeijoKataliogas Dykai
J. Sziksznius
.20 nai naudojo prie sudestinejimo
VISOKIU MADŲ.
..Visokiu..
Ad.
Smith
.10 dievams auku, teip-gi ir gink
)
VISOKIU PREKIŲ.
(&
Muzikaliszku
Merchants Banking Trust Co.
lus,
kurie
prigulėjo
prie
pasiInstrumentu,
A. Venskus
.10
Į) Teipgi visokiu kitu Vasariniu
ypatingai:
rairusio,
padaritus
isz
paliruoMahanoy City, Penna.
A. Kuisis
.25
i)Drapanų; žinome kad perkant pas (^
Puikiu
W. Smith
.15 to akmens. Skeletas vienog
mus busite visame užganėdinti.^
Armonikų
L. Urbonas
.15 turi ant saves uodą (skūra),
Drukatojlmiil Gromatas Maszlnellu
S. Mackus
.25 kuri iki sziam laikui visai nePirkyti savo Varasini Siutą pas
Tegul tavo piningai uždirba (langiaus.
J. Rudus
.25 sugedus da.
Lictuviszku
Knygų
Mokame procentą ant sudėtu piningu.
W. RYNKEWICZIU
Mėsos isz po skaros pro tam
.15
R. Kurpeik
ir kitokiu Daiktu.
Pradek czedint piningus szitam Banke o tie
Prisiusk savo adresa ir 2c.
J. Kurmis
.09 ticzia padaritus perpjovinlus
233-235 West Centre Street.
paežio ženklą, o katalioga gausite
dovanai. Adresas:
W. Bayorinas
.05 iszimtos bildu, koks, rasi, tik
M. J. Damijonaitis
.50 anuos gadinęs žmones buvo
Ne yra ta ka žmogus uždirba bet ta ka žmogus
ISZ LIETUVISZKU W. Venck
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, l'll.
A. Warner
.05 žinomu, tuoj po pasimirimui
KAIMELU.
Iszviso surinkta $3.29 i • nu- to žmogaus, o likusios tobulai
Musu įkinką pagelbės juso piningams augti.
siustą in biednu narna del balsamavotas, kas ir nedaleido
Didžiausia Lietuviszka
— Gegužis — puikios die
per kelis tukstanczius metu
SHENANDOAH, PA.
Musu Klerkai kalba Augelskai, Lietuviszkai,
Jono Langes.
Aparatu Dirbtuve
pavirsti in pelenus. Ant galvos
nos.
— Pati Juozo Norkevicziaus
Amerikoje.
TolllCil, Ill — Darbai po- da likos atrasta žiupsnelis rus
— Seredoje pripuola Atradi likos inkandsta per szuni in
Vertelgyste egzistuoja 14 metu.
vu plauku. Tas pedsakis, kai
mas Szv. Križiaus.
kairia ranka, ana diena. Žai- valei eina, dirba puse laiko.
— Oras gražus.
po ir mažos aristokratiszkos
D. M. (iRA HA M, — PREZIDENTAS.
— Lehigh Valles kasyklos dulisne teip skaudus kiek p.
rankos ir kaukuole liudija kad
—
Lietuviu
pusėtinas
būre

D. F. G LINA N, — SEK BETURI L’S.
mokėjo subatos diena. Papras Norkevicziene baimes apturė
-:DIREKTORiAl:tas žmogus prigulėjęs prie bal
lis, isz tu visokiu atsiranda.
tai, toji “pede” buna malszi.
jo.
W. RYNKIEWICZIA.
tos kilmes, arba rasos, žmonių
— Keli pragertsmegenei va — Redingo kasiklos mokė
W. 1. MILES.
ir buvęs tipo ilggalviu.
žiuodami ant karuko apsiėjo jo aplinkineja subatos diena.
L. ECKERT.
Lavonas
gulėjo
ant
kairio
T. F. FLANAGAN.
tikrai kaip laukinei be jokio Kliksmu ir riksmu davėsi gir
— Pavasarines dienos led szono ir kojas turėjo m pas
. L. ADAMS, — VICE-PRESIDENTAS.
proto ir paguodones del kitu dėt visur o ir kaip kur, skaldo
Godotinoms Tautiszkoms ir
J. J. MEYERS, — KASIJERIUS.
prasidėjo
su dienomis 25-26 makrį suriestas. Iszdarbis in
lietuviu kurie radosi tam pa mas gaivu.
Bažnytinėms I )raugystems iszdirbame
Dr. O'Malley, Speelallefae.
— Emilus Kossa, kasiklosia Balandžio, Pirmesnes Balan du ir rastu grabe daigtu, kai
ežiam karukije. Geda.
Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas.
džio dienos visos szaltos su ly po ir pats grabas liudija, kad
Sarpas, Juostas, visokios ruszies, Polithania State Bank
— Ketverge ■ atsilankė in Ellengowen, nuejas pažiūrėti
auksinius ir metalinius ženklelius
mires žmogus prigulėjęs ne
tumi ir vėtromis.
Cor. 22d. & Carson Sts.
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms
musu redyste senas pažinsta- po szuviui “brusta” paslido ir
— Balandžio 7 diena Lais prie laukiniu tautu, o prie tau
S. S. Pittsburg, Pa.
nupuolė
in
“
manve
”
150
pėdu
parėdus.
Adresuokite
sziteip:
mas p. And. J. Keidoszius isz
ves kliubas turėjo savo mene tos augsztai stovi nczios aps’z
Vienintele lietuviszka Banku, uždėta per
be VISADOS
pavojus
gilumo.
Likos
nugabentas
in
T.
I.
Andriiszevicz
A
Co.
j
ANT
Dayton, Ohio. Buvo atlankęs
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
1121 Division St., Chicago, III. Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
Ik* Peilo ar Operacijos.
Badai siui, mitinga, ir tarp kitko ta vietoj.
senus pažinstamus Shenadori Ashlando ligonbuti.
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pis mus
Padėjimas
grabe
kūno
pasipo innesztas klausimas link
Diržai numesti ant Visados.
I pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant
Gera Kodu Aukso Verta!
Gilbertone, Baltimore, Phila isz pažeidimu numirs.
mirusio,
daleidžiir
spėti,
kad
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
pinigu
sudėtu
pirkimui
“
kolioVisiszkas gvarantytas iszgydimas Naujas Lietuviu Salimas. dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
— Arti Ringtowno likos
delphia ir Washingtone. Na
nijos” su “prieglaudos namu” religija, kuria iszpažinojo tas ruptures (abieju licziu) seniu ar jaunu Rugine Arielka, szaltas Alus, saldus ' laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
surasta
gysla
kietųjų
anglių
mo sugryžo panedeli. Ponas
j bilietus Amerikoj ir Kanado*.
Iszilirbam
vardan “Susivienyjimo L. A. žmogus rėmėsi ne ant tikėjimo nepaisant kaip ilgai sergate, gydau Midus, sveikiausi Vynai, kvepenti visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
Keidoszius kalba buk geriau keturiu miliu ploczio o penbe peilo.
Cigarai, Lietuvos
Užkandžiai ir 1 vedam provas senam krajn*. Rejentelna
in
užgrabini
giveninia,
kad
tas
ir
tie
piningai
sudėta
Susivie

kancelanjayra rėdoma per valdiszka notaru
n Ąnt į J.
Lietuvei padarytu idant dau kesdeszimts pėdu storio vertes
žmogus, kurio kaulai ir uodą Dr. O’Malley naujas spasabas karaiiszka nakvyne, pns
(J. Miliaucka. l'žkviecziam lietuvius ir
Neužilgio nyjimo kasoj. Mat PhiladelLietuvaites kreiplisprie mus ir pavest mums
gydimo
yra
visai
nepavojingas,
be
giau važiuotu in Westus nes milionus doleriu.
Juozas Buinicka jusi]
bankinius reikalus o per.'itikrisit, kad
phijos lietuviai tara mieriui su da ir mums pasiliko, giveneš pjaustimo, be skausmo, be operacijos
pradės
isziminet.
darbo yra pilna. Daytone turi
319 N. Centre St. Pottsville, Pa. : viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
dėjo susivienyjimo kason apie Aigipte labai, labai seniai da be atsitraukimo nog užsiėmimo.
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
—
Home
Brewing
Co.
pir

Szale
Korto.
Telephonas
175R.
bizni ir yra paguodojamas per
priesz istoriszkas dinastijas;
siunezant pacze<l»inui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
ko puiku automobilu del ve &526.C6 tarpe tu yra kliubo Aigiptieczei mat savo velionius Nereike jokiu diržiu kada iszgydiniu
visus.
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar l»erf
G
varantuoju
užganedinima.
žiojimo alaus. Tasai automo- 186 dol., tai kad gi tas užma laidojo balsamuodami ir vynio
Farinos- Fanuos.
Expres» Money Orderi.
Deki ngi žmones prisiuntineja
— Kokis tai “iszmintingas!” bilus gali vežti tris tonus sun nymas tapo praszalintas, pir- dami in drobulias ir juostas
Sztai proga ingyti farma tarpt* 61
padekavones kas dien. Suvirsz 500 Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoj
tautietis važiuodamas isz Plė kumo o yra 60 arkliu drūtu miaus reikalavo sugražint pi dareteip vadinamas “numijas”
ligoniu iszgydau praeita meta.
Seniausias Lietuviszkas Laikrasztis!
susiorganizavę Ukiszka Draugyste
nies in Mahanoju ant karuko, mo.
nigus draugyste Olgerdo, o da o ir ant grabviecziu kaip žino
26-TAS METAS
ma pieszdavo įvairius paveik Dr. Alex. O’Halley palengvinimo ūkininkavime ir susir
davė kunduktoriui penkine bu
bar
norėjo
reikalaut
ir
Laisves
— Mariute, 6 metu senumo,
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita
...Iszeina Kas Sereda...
158 Washington St.
maszka. Kunduktoris iszmai- dukriuke Andriaus Zeroskio Kliubas, nes sako kad jau regi slus liudijanczius apie giveni
kolonija randasi Mason ir Lake pa
ma velionio o ir dėjo antraszns.
Wilkes*Hai*re, Fa.
“
VIENYBE
LIETUVNINKU”
ne bumaszka prigulinezei. Ka likos parmuszta per ejnanti ma kolionijos pirkimas neinviete vakarineme kraszte Michigan
Kaip mena žinovai ir tirineda kunduktorius vela atėjo automobilu arti Yorktown ir vykses, o Susivienyjimas asz- tojai senovibes, tai tas žmogus Kur Lietuviszkai ir I.enkiszkai susi valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti
kalbama ir susiraszoma.
Didel e formato, 12 puslapiu; talpina moksliszkus
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie
rinkti piningus, “iszmintin smarkei apdaužyta. Automo- tria liga apsirgęs, tai su atim givenes aut pasaulės maždaug
straipsnius; naujausias žinias isz viso pasaulio; daugiausia
Suvirszum 30 metu daktaravimo geležinkeliu, daugybe ezisto van
isz Lietuviu gyvenimo; turi visose Lietuviu apgyventose
gas” vela padavė kundukto bilus suvis nesustojo isztiriueti tais pinigais Philadelpliija vie 7,900 metu atgal, ir t. i. kad mieste Wilkes-Barre, muso glunas 4dens,
upeliu ir žuvingu ežeruku.
kolionijose savo korespondentus; isz LietllVOS naujausias
riui penkine bumaszka, kalbė pažeidimus mergaites.
na megysenti ka labo tautai no jo mirties iki musu laiku ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi Szitoi kolonijoj turime ant pardavi
žinias savo korespondentu.
Knygute apie Ruptura dykai.
gal
jau
suvirszum
7
tukstanmo del tukstaneziu farmu geros že
damas, jog smulkesniu ne turi.
— Kokia tai jauna ir gerai nuveikti be Susivienyjimo.
‘•VIENYBE LIETUVNINKU” dirbo ir dirbs del visu
.BjCupeonj.
mes,
del
visokiu
jevu,
daržovių,
so|
cziai 9 szimtai metu perejo.
Kunduktoris paemias penkine, pažinstama moterele likos suorganizacijų ir žmonių geroves. Szimet 10 (I. Vasario
Apie tai besikalbant, buvo
dams, pievoms, gyvuliu ir paukszsukako 25 metai kaip iszeidineja, isz tos priežasties
sulaikė karuka prie aptiekos, ymta ir aresztavota už siunti aiszkinta kad dabartine Susi
cziu auginimui, gali pasirinkti kokios
iszleidome dideli žingeidi! J ubilejilll Numeri, kuris liks
žemes
tik
nori
pigei
ir
ant
lengvu
PERKITRUS
KAZOKAI.
paprasze aptiekoriaus idant mą bjauriu daliku per paczta. vienijimui liga invare 25 sei
istoriszku Atminimu, ba pirmasda Lietuviu Laikrasztijoj.
Auksiniu
Ziegorelin.
iszmokescziu. Prekes nog §10 lig
Kurie užsiraszys ant meto ir užsimokės §2.00 gaus ta
jiam duotu 500 centu, atnesze Likos pastatyta po §300 kau mas Chicagoj suvisai netikėtai:
§25
už
akeri
žemes.
Norintieji
pirk

Ėjo karta szlektelis uliczia Pas Zicgorninka Milini ti raszykite pas mane, asz pats gy ve
numeri kaipo dovana ir gražu skaitymo Kalendorių.
‘iszmintiugui” 495 centus o sau cijos.
mislyta buvo po nupirkimo Varszave, apsiredias senoviszf Metams $2.00.
Aukso Zirgoreli vertes $50 už $35 nų ant tu farmu. Adresavokyte.
pasiliko penkis. Norints pasinamo New Yorke, rūpintis pir kom drapanom ir raudonais Gryno
VIENYBE
’’’
”
”
” $30
” $22
(<jl auny o})
> Pusei Metu $1.00.
prieszino “iszmintingasis” bet
LIETUVNINKU
”
” $25
” $19
Anton Kiedis,
Kansas City, Kaus.— Dar miausei pradėt agitacija varyt czebatais, tik nežinau ar tai ” ”
Į Suv. Vai. ir Siaur. Amerikose.
Prenumerata
turėjo žioti uždaryti.
”
”
” $18
” $12
Peacock, Lake Co. Mich.
Į Užrubežije $3.00.
bai gerai eina, uždarbei geri. link pirkimo kolionijos ir su buvo seuovis-zkara ar dabarti ”
Užsiraszyt galima visada. Kas nori tik Jllbilejilli
— Lietuviu pusėtinas būre rinkt pinigus be Susivienyjimo niam laike: tik tiek atsimenu Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu
— Seredos vakara atsibus
Ziegorelin szia nedela.
Numeri gauti, prisiusk 10c. markėms, o tai gausi.
susirinkimas naujos “Liet. lis, ir apie 123 pavieniu, bet vi kasos judinimo, bet kad szi Su jog tenais radosi ir kazokai.
Paprasta numeri ant pažiūros siuneziame do\ anai.
—
:Lencugeli
duodame
dykai:
—
sivienyjime
bjauri
liga
gimė,
Rymo-Kat. Pasz.” Draugystes si nuliude isz priežasties što
Du tokie kazokai susilaižiUžsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” reikia siųst
tai
viskam
reikėjo
sustot
ir
Nužemintos
prekes
ant
visokiu
ir norintieji prisiraszytie tegul ko mergynu, jagu isz kur pri
Prenumerata: Money-Orderiu ar Registruotam laiszke,
no karczemoje su szinkorium,
pinigai ant adreso:
Žiedu
būtu pora tuzinu tai gautu po laukt 26 seimo gal tas atitaisys buk szlektai, kuri patemino
ateina ant szito susirinkimo.
gražu ir bagota vaikyna. Ne ka reiks. Po szitokio iszaisz- ant uliczios, nutrauks jiam nog
J. J. PAUKSZTIS & CO.
Špilkų
MrĮDlJĮ
— Moteres ir merginos jai kurtoms moterėlėms p. Baltru kinimo, suiirinkimas nutarė
120-124 Grand St., Brooklyn, N. Y.
kojų
ezebatus.
Ka
tada
daro?
Guziku Mblk
gu turite ka del pasiuvimo tai viene labai reikalinga, ba per iki 26 seimo klausima nejudint
R ASZ Y K o viską dasižioosi, indek 2c. marke atsakymui.
Ejna paskui taji ponuli ir gar
nusiduokyte po No. 204 E. daug vaidus kele.
Bronzoletu
o jeigu seimas Susivienyjima sei terp saves kalbasi ir barasi,
Center ulyczia kur randasi siu
paliks lovoje tojo paezioje ser vienas tvirtina: buk turi, o
ir kitokį daigiai.
veczkos nesenei pribuvusios isz
Racine, Wis.— Darbai ganti, tai tuomet pinigu graži kitas, kad ne. Szlekta iszgirPirkyte dabar kolei yra
Philadelphijos. Szitos siuvecz- slobnai eina.
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimd
nimo pareikalaut. Pinigai duo des ginczus apsidairė užklaus
gera proga gauti tavora Visi Arkliai...
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
kos siuva pagal naujausia ma
Negal but vienaip pakaustyti ka
beveik puses prekes.
— Lietuviu didelis būrelis ti pirkimui kolionijos, nutarta damas jin priežaste barniu.
ir
pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
dangi ne visu arkliu kanopos yra
da ir busite užganadytos isz jiu isz tu visokiu atsiranda. Czio- kad uegali jokiu budu but pa
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
vienoki,
bet
kožno
arklio
kanopos
turi
— Sztai, ponuli, mano drau
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
darbo.
(to 36) nais yra 4 karezemos ir visos naudoti kitiems Susivienyjimo gas tvirtina, buk ponulis turi
būti gerai inteimyti ir gerai pakaustyt.
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
113
W.
Centre
UI.
daro gera bizni. Del nekuriu reikalamis.
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
sziandu czebatuosia, o asz tvir
Geras I’akaustynias...
Mahanoy
City.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
mergeliu p. Baltruviene labai
Susivienyjimo L. A. 10 kuo tinu kad ne turi, ir apie tai
Yra mano specialiszkurnas; locni
Introligatorne.^>
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
ninka geriausiusarkliu atveda arklius
APDIRBTCVE KNTGU.l
reikalinga.
pa Philadelphijoj dabar krito ginczinames.
A. J. Keydoszius pas
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
mane del pakaustinimo, todėl
— Tik del to?— paszauke
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,
žemyn ant szimto trisdeszimts
atveskyte
ir
savo
arklius.
-AGENTASszlekta.— Žinoma kad ne tu
Cleveland, Ohio— Dal keliu sąnariu.
Pas mus dirba Lietuvaites.
202 Troy St. Dayton, 0. Pas mane gausite pirkti Mainines
bai slobnei, eina isz kitur pri — Darbai Philadelphijoje riu.
122
W. Center Str.
Maszinas
daug
pigiau
negu
kitur,
j
—
Bet
mes
geidžeme
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(ie °?)
;; F. J. NoonanVice-Prezidentas.
Subatomis
ka nogeriause ir puikiause. Su virai
svetingiauses priėmimas del visu.
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217 E. Center St.
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120 E. Centre St.
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Mahanoy City, Pa.
karului, Sale del zobovu ir mitingu,
(|o 89)Mahanoy City, Pa. ir laimėjo laižybas.
520 W.Center St. Mahanoy City ne ketina neužilgio pribut.
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